
                    
 
 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I ERC PER APLICAR 
UNA MORATÒRIA DEL PLA LOCAL DE VIDEOVIGILÀNCIA 
 
ATÈS que el disseny i aplicació del pla local de videovigilància ha estat una decisió presa 
unilateralment per l'equip de govern sense consulta prèvia a la ciutadania. 
 
ATÈS que l’Ajuntament no ha informat ni ha quantificat amb detall sobre les dades de 
delinqüència al centre de la ciutat, on han de ser instal·lades les càmeres, esdevenint un 
pla insuficientment justificat.  
 
ATÈS que l'elevat pressupost del projecte (479.000 euros per al “desenvolupament i 
implantació de sistemes d’informació de seguretat ciutadana amb incorporació de 
sistemes de vídeo i instal·lació d’una antena de banda ampla a l’edifici de l’Ajuntament”), 
extret d'una subvenció de fons públic estatal, no ha estat desglossat ni explicat amb detall. 
 
ATÈS que l'elaboració del pla ha estat gens transparent i la seva presentació per part de 
la regidoria de Seguretat Ciutadana ha estat confusa: primer havia de ser un pla centrat al 
trànsit (que no era prioritari segons el propi Ajuntament) i després, en qüestió de pocs 
mesos, s’orienta al centre de vianants i amb data d'aplicació imminent. 
 
ATÈS que els sistemes de seguretat amb videovigilància vulneren la presumpció 
d'innocència de la ciutadania, considerant tothom possible delinqüent i generant malestar. 
 
ATÈS que els sistemes de videovigilància no consten d'una avaluació exitosa ja que no 
està demostrat que siguin una eina eficaç per reduir la delinqüència i que, en tot cas, 
simplement desplacen el delicte o l'enregistren. 
 
ATÈS que es tracta d’una mesura amb vocació electoralista, amb poques evidències de 
necessitat. 
 
ATÈS que, segons dades del darrer Observatori Sociològic de Sant Cugat, la instal·lació 
de càmeres de vigilància al centre de la ciutat és l’actuació de futur de l’Ajuntament pitjor 
valorada per la ciutadania. 
 
ATÈS que les consideracions i acords d’aquesta moció compten amb l’adhesió de les 
següents organitzacions i entitats del municipi: Acció Cultural Sant Cugat, Associació 
Cultural Terra Dolça, Assemblea d'Inquietes, Assemblea de Joves de Sant Cugat, 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Endavant (OSAN), Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (JERC), Joves d’Esquerra Verda (JEV), Karabassà, Kata 
Kitinga; dels grups locals Amenaça Col·lectiva, Citxileo, Dolly Society, Dr. Jekyll, 
Perwerther's Original; i de 400 firmes a títol individual així com del suport públic de 
l’intel·lectual Víctor Alexandre. 
 
 
 



Per tot això es proposa que aquest Ple Municipal adopti els següents acords: 
 
PRIMER, aplicar de manera immediata una moratòria del pla local de videovigilància. 
 
SEGON, que l'Ajuntament informi quantitativament i per zones del nostre municipi de les 
dades de delinqüència segons les quals es justifica el projecte. 
 
TERCER, que l’Ajuntament informi del pressupost de 479.000 euros del projecte, de 
manera desglossada, així com del cost del personal assignat al control de les càmeres. 
 
QUART, convocar a una consulta vinculant al conjunt de la ciutadania de Sant Cugat. 
 
CINQUÈ, traslladar aquests acords a la Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància de Catalunya. 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 13 d’octubre de 2010 


