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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
30/07/2018 17:44

Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1705091 2Y4XG-97WAT-I7VW3 FB370ECBF1D4B561BE8ADDE777F1CE7E9D4FB55E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 3 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots en contra del grup municipal CIU, 1
abstenció del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi
Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER L’ESTUDI D’UN SISTEMA DE CÀMERES AMB DETECCIÓ
DE MATRÍCULA OCR PER MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA
Atès que existeixen sistemes de reconeixement OCR mitjançant càmeres que permeten llegir,
enregistrar i fer gestions policials automatitzades amb les matrícules dels vehicles.
Atès que aquest sistema s’està fent servir a altres municipis per a controlar els vehicles que
accedeixen als seus termes municipals i alertar les diferents policies en temps real per si tenen
algun requeriment pendent.
Atès que això permetria prevenir delictes comesos amb vehicles que constin com a sostrets o
els quals estan sotmesos a un especial control policial.
Atès que la difusió d’aquest sistema generaria un efecte dissuasiu per a cert tipus de
delinqüència que genera molta alarma social.
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.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a estudiar la viabilitat tècnica,
jurídica i econòmica d’implementar un sistema de reconeixement de matrícules amb
tecnologia de càmeres OCR amb alerta immediata a la policia dels vehicles amb requeriments
detectats.
Segon.- PRESENTAR les conclusions d’aquest estudi davant el Ple Municipal abans
d’acabar l’any 2018."
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

