Els comerços de Torroella i l'Estartit podran alertar per mòbil
la Policia Local prement un botó

(01.12.16) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa un dispositiu gratuït d'alertes a
través del mòbil perquè els comerços puguin avisar la Policia Local en qualsevol situació d’emergència.
Tot i que la incidència de robatoris, furts o aldarulls és molt baixa al conjunt del municipi. El servei pretén
contribuir a millorar la percepció de seguretat i reduir el temps de resposta en cas que es produeixi
alguna emergència. El nou dispositiu es va presentar públicament ahir al vespre i a partir d'avui els
usuaris es poden d'alta. S'hi poden acollir tot tipus d'establiments comercials, botigues, bars,
restaurants, etc. excepte aquells que per llei estan obligats a tenir un sistema d'alarma, com joieries,
bancs...
Veure documentació que cal aportar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

El funcionament del Botó Vermell o Drag Alert és molt senzill, ja que funciona a través dels telèfons
mòbils i tabletes amb sistema Android, on s'hi instal·la una aplicació que connecta directament el
dispositiu amb el programa informàtic d’incidències de la Policia Local. En cas de ser activat, genera un
senyal d’emergència indicant la ubicació de l’establiment. A partir d'aquí es mobilitza la patrulla que
estigui de guàrdia. Fins ara, en cas de necessitat, s'havia de fer una trucada, indicar la incidència i la
localització, fet que dilatava el temps d'intervenció.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, argumenta que aquest és un pas més en la millora del
servei de la Policia Local i recorda que el dispositiu també serà una bona eina per alertar en cas d'alguna
necessitat sanitària als establiments o a la via pública. També avança que en una fase posterior es
podria estendre el dispositiu a d'altres col·lectius o àmbits del municipi.
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