Presentació
En el context actual d’innovació tecnològica, les càmeres de videovigilància han
aconseguit tenir millor resolució, més potència de càlcul i menys consum. Aquests
avenços han fet viable instal·lar-ne en molts municipis i utilitzar-les per a diferents
finalitats. Les característiques d’aquestes càmeres permeten aplicacions més enllà de
les tradicionals: reconeixement de matrícules, instal·lació en el mateix uniforme dels
agents de policia o en drons, etc. Aquestes noves aplicacions poden oferir a la policia
local informació clau per a aconseguir reduir actes delictius i transmetre una bona
percepció de seguretat.
Objectius
•

•

•

•

Conèixer l’impacte i els riscos de les diverses aplicacions dels sistemes de
videovigilància en relació tant amb la protecció de com en l'obtenció d'aquestes
dades.
Conèixer el procediment administratiu i la normativa bàsica de videovigilància
policial per a autoritzar la instal·lació i l’ús de les càmeres de videovigilància a la
via pública.
Observar l’experiència de quatre municipis en l’ús de videovigilància mitjançant
diverses aplicacions: reconeixement de matrícules, drons amb càmeres i càmeres
a l’uniforme dels agents de policia.
Reunir les diferents disciplines implicades en la realització d’un projecte de
videovigilància per a debatre les dificultats i les solucions a l'hora de contractar-lo.

Programa
9.00 h Recepció i acreditació dels assistents
9.30 h Inauguració de la jornada
Dr. Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona
9.45 h Conferència: «Procediment per a l’autorització de les càmeres de videovigilància
policial a la via pública»
Sra. Marisa Marco, responsable de les comunicacions de reunions i
manifestacions de la Direcció General d'Administració de Seguretat del
Departament d’Interior de la Generalitat i secretària de la Comissió de Control
dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

10.30 h Conferència: «Impacte i riscos de les càmeres de videovigilància en la
protecció de dades»
Sra. Carme Sánchez Ors, responsable corporativa de protecció de dades de la
Diputació de Barcelona
11.15 h Pausa i cafè
11.45 h Taula rodona: «Experiències de videovigilància en l’àmbit municipal»
Sr. Manuel Ruiz, inspector en cap de la Policia Local de Caldes de Montbui
(reconeixement de matrícules a la via pública)
Sr. Josep Maria Molina, inspector en cap de la Policia Local de Sant Adrià del
Besós (càmeres personals als uniformes dels agents de policia)
Sr. Josep Antoni Gómez, sotsinspector en cap de la Policia Local d’Alella
(càmeres de seguretat ciutadana)
Sr. Joan Pérez, inspector en cap de la Policia Local de Parets del Vallès.
(utilització de drons amb càmeres)
Moderador: Sr. Rafael de Yzaguirre, lletrat de l’ACM (Associació Catalana de
Municipis) i vocal de las comissió de control de videovigilància de Catalunya
13.15 h Taula rodona: «Realització d’un projecte municipal de videovigilància»
Sr. José Navarro Gavilán, tècnic superior del Servei de Contractació de la
Diputació de Barcelona
Sr. Marc Martínez Galindo, enginyer municipal de Sant Climent de Llobregat
Sr. Francesc Álvarez Julià, cap de la Unitat Tècnica de Seguretat de la Diputació
de Barcelona
Moderadora: Sra. Eugenia Revilla, lletrada dels serveis jurídics de la FMC
(Federació de Municipis de Catalunya) i vocal de las comissió de control de
videovigilància de Catalunya
14.00 h Conclusions i cloenda de la jornada
Sr. Francesc Álvarez Julià, cap de la Unitat Tècnica de Seguretat de la Diputació
de Barcelona
Sr. Joan Miquel Capell, cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació
de Barcelona.
Personal al qual s’adreça
•
•

Alcaldes, regidors, tècnics municipals, comandaments policials i persones
interessades en les polítiques de seguretat en el món local
Personal encarregat o interessat en seguretat en institucions o empreses

Organització
Gabinet de Prevenció de Seguretat i Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de
Barcelona.

