
20.-MOCIÓ DEL GRUPS ERC-MES, PDeCAT –Demòcrates,  PSC-CP i  PP
PER  L’ESTUDI  D’UN  SISTEMA  DE  CÀMERES  AMB  DETECCIÓ  DE
MATRÍCULA OCR PER MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA

1.  ATÈS que  el  debat  entorn  el  model  policial  i  de  seguretat  s’ha  reobert
darrerament  entre  la  població  de  Sant  Cugat  del  Vallès,  en  especial  a
determinades zones del municipi.  Diversos esdeveniments han posat aquest
debat a l’ordre del dia, permetent que aflorin diverses opinions i punts de vista
entorn  aquest  tema,  alhora  que  també  podem  constatar  que  el  llindar  de
percepció de seguretat s’ha modificat a la baixa.

2. ATÈS que és necessària una planificació general en matèria de seguretat
que inclogui els aspectes de gestió de recursos humans, calendaris, nombre de
policies, anàlisi  de dades i  que aquesta s'hauria de concretar en l'aprovació
d'un  Pla  de  Gestió  Estratègica  de  la  Policia  Local  o  d’un  Pla  Director  de
Seguretat Ciutadana.

3. ATÈS que  sigui  com  sigui,  la  participació  del  veïnat  sempre  esdevé
necessària  en  edificar  una  seguretat  eficient  i  adaptada  a  circumstàncies
extraordinàries com les que estem vivint en aquests moments en determinades
zones del municipi, i per tant la relació entre el veïnat i els serveis policials ha
de ser directa.

4. ATÈS que cal garantir la seguretat de forma efectiva i eficaç sense vulnerar
els drets i les llibertats de les persones, en especial el dret a la intimitat, per
això  apostem  per  un  model  de  seguretat  de  proximitat,  participatiu  i  de
prevenció. Tanmateix, existeixen mesures concretes que també poden apuntar
en aquesta línia.

5. ATÈS que  existeixen  els  sistemes  de  reconeixement  OCR  mitjançant
càmeres, que permeten llegir, enregistrar i fer gestions policials automatitzades
amb les matrícules dels vehicles.

6. ATÈS que aquest sistema s’està fent servir a altres municipis per controlar
els vehicles que accedeixen als seus termes municipals i alertar les diferents
policies en temps real per si tenen algun requeriment pendent.

7. ATÈS que  això  permetria  prevenir  delictes  comesos  amb  vehicles  que
constin com a sostrets o els quals estan sotmesos a un especial control policial.

8. ATÈS que la difusió d’aquest sistema generaria un efecte dissuasiu per a
cert tipus de delinqüència.

9. ATÈS que la privacitat de les persones quedaria garantida per les mateixes
condicions d’autorització administrativa del  sistema i  la gestió exclusivament
policial de les dades obtingudes.

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès
acordi:



PRIMER.- Estudiar  la  viabilitat  tècnica  i  econòmica  d’implementar  de  forma
temporal, fins que s’apaivagui la inseguretat, un sistema de reconeixement de
matrícules amb tecnologia de càmeres OCR amb alerta immediata a la policia
dels vehicles amb requeriments detectats. Així com determinar a quines zones
del municipi seria necessari implementar-ho.

SEGON.-  Presentar les conclusions d’aquest estudi davant el Ple Municipal
abans d’acabar l’any 2018.


