
 
 

PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU PER 
L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ AL PRESSUPOST del 2022, PER A 
LA RENOVACIÓ DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ POLICIAL. 
 
El programari implantat a la Policia Local de Salou, continua des actualitzat, amb tots 
els riscos i limitacions funcionals que això implica. 
 Són diverses les vegades que des de Policia Local s’ha sol·licitat l’actualització del 
programari existent, al no permetre ni les funcionalitats requerides ni les integracions 
amb altres eines corporatives necessàries (tributs, padró, Mossos, GIS,...), a causa 
de la seva antiguitat, cosa que afecta greument a l’eficiència i efectivitat de la plantilla, 
tenint en compte la quantitat i duplicitat d’eines que es necessiten per pal·liar la 
mancança. 
  
Si bé és cert, que tant la Regidoria actual i com el departament de Serveis d’Informació 
de l’Ajuntament de Salou no només hi són conscients, sinó que s’ha estat treballant 
en resoldre el problema, junt amb altres problemàtiques de caràcter més transversal, 
però que, aquestes, condicionen la presa de decisions respecte al programari de 
gestió policial, tenint en compte en moment de transformació tecnològica en què està 
immers l’Ajuntament en l’actualitat.  
El Grup Municipal d’ERC Salou, va ser coneixedor d’aquesta problemàtica en reunió 
mantinguda amb el Cap de la Policia Local de Salou durant el mes de març de 2021, 
posant a disposició la seva col·laboració en l’estudi comparatiu per l’elecció de l’eina 
més adequada dins el termini i en la forma escaient, amb la finalitat de facilitar la presa 
de decisions al respecte i en el moment pertinent.  
Fruit d’aquest estudi, entregat a instàncies de Policia Local i Serveis d’Informació, el 
nostre Grup Municipal demana la previsió de 20.000 € anuals en la partida 
pressupostària corresponent, que permeti donar encaix a les diferents solucions de 
mercat.  
 
 
 
Grup Municipal ERC Salou.     Marçal Curto Hoyos, portaveu. 

 

Salou, a 12 de novembre de 2021 

 

 

 

 


