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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT.
Assumpte: Adquisició mitjançant rènting de 16 emissores.
Una de les eines bàsiques de la Policia Local de Cabrera de Mar o de qualsevol cos de
seguretat és l’emissora. La utilització d’emissores per a la Policia Local té la finalitat de
millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en
aquest àmbit. perquè en situacions d'emergència, resulta més robusta i fiable que la
telefonia mòbil, perquè no se satura per trucades de telèfons mòbils; disposa de sistemes
d'alimentació alternatius per suportar la manca de subministrament elèctric, i és possible
tenir localitzats tots els terminals i vehicles equipats d'emissores mitjançant un sistema
GPS, cosa que permet visualitzar en tot moment on són cadascuna de les unitats
operatives.
L’Ajuntament està participant en la Xarxa Rescat perquè és un sistema que el
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha ofert a totes les policies locals de
Catalunya per tal que estiguin integrades en el mateix sistema de telecomunicacions, de
manera que disposin de canals de coordinació amb els altres serveis de seguretat i
emergències que també utilitzen la xarxa Rescat. Els usuaris de la xarxa Rescat són els
Mossos d'Esquadra, les policies locals, els Bombers de la Generalitat, els Bombers i la
Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els
Agents Rurals, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l'Aigua i el
Servei Català de Trànsit, entre d'altres.
L’Ajuntament considera que el subministrament de les emissores mitjançant rènting permet
tenir-les en perfecte estat i actualitzades, aspectes primordials perquè formen part de les
enes essencials per a desenvolupar les activitats diàries.
Actualment, la policia local té 13 portàtils MTP 850S, 3 bateries, 1 antena , 1 funda pell
més el clip del cinturó, 1 micro altaveu remot, 1 carregador dual sobretaula, 1 llicència
potència 1,8 w més GPS, 1 D-Shell de recepció que ha adquirit mitjançant rènting, per tant
les emissores a contractar hauran de ser compatibles amb les existents.
Tenint en compte que la plantilla de la Policia Local la formen 16 agents, i és una eina que
per les seves característiques ha de ser d’ús personal i intransferible, per tant l’adquisició
serà de 16 emissores o equips de ràdio amb les corresponents fundes i carregadors.
El Cap de la Policia Local.
Cabrera de Mar, signat electrònicament a peu de document a la data que hi figura.
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