MOCIÓ PER LA PROACTIVITAT EN LES CÀMERES DE VIGILÀNCIA DE
BELLATERRA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El govern de la EMD de Bellaterra va instal·lar un seguit de càmeres de “transit” en el territori
de la mateixa EMD.
A dia d’avui no hem pogut esbrinar quantes de les càmeres de “transit” van arribar a
funcionar.
El cost total de les càmeres restà quelcom incert, però per les informacions que hem pogut
obtenir es podria fixar entre els 110 i els 120 mil euros, entre instal·lació, manteniment,
restitució de parts danyades o sostretes i la descàrrega de les dades quan els cossos de
seguretat ho han requerit.
El “tema de les càmeres” porta cua des del seu inici fins a la seva situació actual.
No entrarem a discutir sobre la seva adequació al concepte “transit” o “estadístic”, ja que en
aquest mateix ple a més d’un vocal (i a algun president) se li ha escapat en múltiples ocasions
parlar de les càmeres de seguretat, i fins i tot algun altre vocal ha hagut de “cridar a l’ordre”.
Fins a on tenim coneixement, la tramitació de les càmeres i la seva disposició i actual situació
fan que si bé estan pensades com a “transit”, tinguin poca utilitat real com a elements de
seguretat, en el millor dels casos com a element dissuasiu o com ajuda a la investigació policial
posterior. A dia d’avui, no hem estat coneixedors de cap implicació de les càmeres en cap
recompte de cotxes ni en cap estadística ni en cap element de la elaboració del pla participatiu
de mobilitat que esperem veure abans que acabi el mandat i en el que esperem poder
participar.
Actualment, les càmeres, haurien de ser apagades per ordre judicial cautelar a la espera de la
decisió sobre la denúncia interposada per l’ajuntament. En aquest sentit, coincidim amb
l’ajuntament que es tracta d’un intent barroer de fer passar gat per llebre.
Alhora, reconeixem a GxB la virtut de la política internacional Anglesa. Els fets consumats. El
govern de l’Ajuntament de Cerdanyola ha dit e nombroses ocasions que està disposat a
gestionar el tema de les càmeres.
I aquí comença una situació ridícula que ens hauria de fer caure la cara de vergonya a tots els
que participem d’alguna manera en això de la gestió d’allò públic.
Uns que declaren haver rebut l’informe en ple però despès que no el tenen; que després el
tornen a rebre però hi troben a faltar coses sense ser capaços d’especificar el què. Que tot i
tenir les competències de seguretat, i els recursos propis, es comprometen a iniciar el
expedient de les càmeres de seguretat si la EMD fa la petició formal des del principi.
Els altres que no la fan, per que creuen/asseguren que ja han presentat els papers necessaris i
que l’ajuntament pot actuar d’ofici.
El resultat: 120.000 euros de càmeres de “transit”, apagades quan els tècnics i els experts
asseguren que una bona gestió de les càmeres podria no només actuar com a element

probatori i d’investigació o de dissuasiu, sinó que podrien esdevenir elements de prevenció i
d’intervenció immediata.
La major paradoxa? Que el govern de la EMD i el govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès podrien estar donant compliment a les mesures cautelars, aprofitant una inversió ja feta
i treballant conjuntament per trobar una solució que milloraria la situació actual i que fins i tot,
la resolució final de la justícia podria esdevenir absolutament irrellevant.
El tema de la gestió pública ha de ser garantista i lent per que pugui assegurar una bona gestió
dels diners públics. Per que treballem amb diners que no són nostres.
El tema de la seguretat no ha de ser un element de confrontació ni batalla ni tripijoc partidista.
Ha de ser gestionada per professionals públics en base a directrius polítiques.
Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar al govern de l’ajuntament de Cerdanyola a que ordeni d’ofici l’elaboració d’una
proposta de videovigilància per la zona de la EMD i que la presenti al cos de Mossos
d’esquadra i a la EMD.
Segon. Instar al govern de la EMD a elaborar una petició específica per la instal·lació de
càmeres de seguretat als accessos de Bellaterra, amb una memòria de les necessitats
específiques i aprofitant tota la feina prèvia i que la presenti als Mossos d’Esquadra i a
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Tercer. Instar als dos governs, EMD i Ajuntament a treballar de manera conjunta més enllà de
les discrepàncies competencials per desbloquejar aquest tema.
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