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MANCA DE RECURSOS MATERIALS I INFORMÀTICS 

A LES OAC’S 

Des del CAT hem adreçat un escrit al Director general denunciant la manca de recursos 

materials i informàtics que pateixen les OAC’s de tot el territori i que dificulta la seva tasca 

diària. Algunes ja s’han demanat en reunions o al servei d’administració però no han estat 

ateses.  

El llistat de mancances és llarg: 

a) Llapis de memòria per recollir imatges al lloc dels fets (establiments comercials, hotels, 
domicilis particulars, etc.) 

b) Discs durs per descarregar imatges. 

c) Gravadores de CD’s a disposició de les OAC’s. Ens consta que per adjuntar proves 
amb suport informàtic és necessari un gravador de CD i fins i tot un disc dur on descarregar 
les imatges perquè els ordinadors no disposen de disquetera i/o prou espai per guardar la 
descàrrega. Algunes OAC’s disposen de disc dur i gravadora, però moltes estan al despatx 
del cap d’OAC perquè només en tenen un (1) i des del CAT demanem que es doni 
coneixement del seu funcionament i de què estan disponibles en torn de NIT i CAPS DE 
SETMANA i manca de CD’s. 

d) Doble monitor. Som coneixedors de l’existència d’un catàleg que estableix el suport 
informàtic de cadascuna de les unitats, i que a l'OAC només li correspon un monitor. La 
realitat de l’OAC és que cada dia se li exigeix treballar amb simultaneïtat de pantalles, tant 
per gestionar el gestor d’expedients, consulta de programes de VIGE durant una denúncia. 

e) Ordinadors portàtils fora de xarxa per poder descarregar les imatges dels 
denunciants. 

f) Auriculars i micròfon de qualitat. Cada vegada és més habitual les reunions virtuals 
a les diferents unitats, i l’OAC és una d’elles, Una càmera, o bé, un ordinador portàtil, a 
disposició de la unitat que li calgui, per tal de poder traslladar-se a un despatx on no hi 
hagi ningú treballant durant la reunió per la seva correcta connexió resulta imprescindible 

g) Ordinadors portàtils amb càmera pels caps d’OAC. 

h) Grapadores grans per atestats d’un gruix superior al que una grapadora normal pot 
grapar o bé atestats, que encara tenint la mida normal, se’ls adjunta una bossa de plàstic 
on es diposita els Llapis de memòria aportats pels denunciants o els CD’s, etc. 

Hem demanat una actualització de recursos global i que aquests recursos es facilitin a 

totes les OAC’s en la mida del que sigui possible. 

CATalunya a 18 de gener de 2023 

http://elsindi.cat/
https://twitter.com/INFOCATME

