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Moció 7.5.
CP 19-11-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER IMPLANTAR
CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA A PUNTS ESTRATÈGICS DE TARRAGONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La seguretat és un procés de construcció social on intervenen diferents actors,
procés que es desenvolupa en el temps i que té la ciutat com a espai de referència.
La seguretat ha de ser dinàmica, no estàtica. Defensem un concepte de seguretat
actiu i multidisciplinari on els actors que formen part i que han de fer-se
responsables de garantir la seguretat de la nostra ciutat són diversos. El model de
seguretat s’ha de basar també en l’aposta per garantir el civisme i la convivència a
l’espai públic.
La seguretat, entesa així, abasta diferents aspectes com són la seguretat individual,
la defensa dels drets tant individuals com col·lectius, la cura de l’espai públic i també
la percepció de seguretat. En aquest punt, i malgrat les estadístiques, hi ha una
preocupació creixent a la ciutat de Tarragona, agreujada, en els darrers temps, per
les ocupacions d’habitatge, l’increment dels delictes de tràfic de drogues o les
agressions sexuals patides per dones. Cal tenir en compte que actualment, a
Tarragona hi ha 55 pisos propietat de la Generalitat que estan ocupats il·legalment.
L’Ajuntament no es pot permetre defugir les seves responsabilitats en relació a la
seguretat ciutadana i cal reconèixer la important tasca realitzada per la Guàrdia
Urbana, i potenciar la col·laboració i cooperació amb la resta de policies (Mossos
d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) en tot allò que té a veure amb l’àmbit
del terme municipal de Tarragona. Cal tenir en compte, a més, que resten pendents
projectes anunciats, compromesos per l’Ajuntament de Tarragona en aquest
mandat, però no executats, com són les comissaries de proximitat o la implantació
de càmeres de videovigilància a Llevant.
Aquest darrer punt resulta imprescindible per afrontar la situació actual de greu
percepció d’inseguretat. Les càmeres a Llevant són urgents, l’actual govern
municipal les va pressupostar per aquest any i al març va anunciar que abans de
2022 estarien en funcionament. Ara bé, també cal obrir aquesta mesura a altres
espais de la ciutat que es determinin.
Som conscients que la tramitació de les càmeres de videovigilància és lenta, però
resulta imprescindible implantar-les i ampliar el seu número i cobertura per
contribuir de forma determinant a millorar la seguretat en el nostre municipi. A més
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del seu efecte preventiu i dissuasiu les càmeres són una bona eina per a la persecució
dels delictes in fraganti i de recerca policial per al descobriment dels delinqüents.
La xarxa hauria d’incloure l'enregistrament personal com a eina d'ús policial
destinada a les funcions orientades a garantir la seguretat ciutadana, i també de
lectura de matrícula, amb instal·lacions de tipus OCR o similars. Aquestes darreres
permeten enregistrar i fer gestions policials automatitzades amb les plaques
identificatives dels vehicles. De fet, aquest sistema s’està fent servir a altres
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efecte, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tarragona els següents ACORDS:
PRIMER. Declarar la prioritat dels projectes d’implantació de càmeres de
videovigilància a Llevant i de les tres comissaries de proximitat anunciades per
l’actual Govern. A més del seu efecte preventiu i dissuasiu, les càmeres són una bona
eina per a la persecució dels delictes in fraganti i de recerca policial per al
descobriment dels delinqüents.
SEGON. Impulsar un estudi per determinar en quines altres zones del municipi
implantar càmeres de videovigilància i donar instruccions per iniciar la tramitació
per la seva implantació.
TERCER. Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica d’implementar un
sistema complementari 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.
Tarragona, 10 de novembre de 2021

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tarragona
16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa (...) enfortir la recuperació i
devolució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència
organitzada.

