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La manca de pressupost té l`Àrea de Custòdia de Detinguts del
TSJC sense càmeres des de l’any 2009
Barcelona, 12 d’agost del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) sempre ha reclamat la instal·lació de
càmeres de seguretat en totes aquells àrees de custòdia de detinguts gestionada pel cos de
mossos d’esquadra.
A l’efecte, davant la problemàtica que presenten les àrees de custòdia de detinguts en
relació a la presentació de falses denúncies per agressions, la nostra organització sindical
sempre ha reclamat la instal·lació de sistemes de recollida d’imatges que protegeixin els
efectius policials.
És per això que en data de 26 de maig del 2019, la nostra organització sindical va instar a la
Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes, per tal que el
Departament de Justícia instal·lés càmeres i gravadores d’imatges a la zona de custòdia de
detinguts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una àrea de custòdia que a dia
d’avui encara no disposa d’aquest sistema.
De l’escrit presentat, la SGRH en data d’1 d’agost ens ha donat resposta. En aquesta,
l’Administració reconeix “la necessitat i la importància de la instal·lació de la instal·lació
de les càmeres de videovigilància” qüestió que ha estat considerada. Per tant, tant bon
punt s’aprovi la inclusió d’una partida econòmica en el pressupost es realitzarà l’actuació
reclamada per la nostra organització.
Per tant, des del SAP-FEPOL valorem positivament aquesta resposta. No obstant, en
aquest mateix escrit l’Administració ha reconegut que “l’any 2009 es va acordar la
instal·lació d’un sistema de videovigilància, tasca que va quedar aprovada però
pendent d’execució per manca de pressupost” i en tant que, “durant els anys posteriors
no es va produir cap incident” aquesta mesura va quedar aturada.
És per això que des de la nostra organització sindical esperem que aquesta “necessària i
important” instal·lació es faci de manera immediata, ja que no entendríem que una zona de
custòdia de detinguts gestionada pel cos de mossos d’esquadra estigués per més temps,
exposant la seguretat i la integritat dels efectius policials.
La manca de pressupost i d’incidents, no pot ser motiu per a què, deu anys després d’haverse acordat la instal·lació d’un sistema de videovigilància, encara no estigui instal·lat. Dit
d’una altra manera! No podem esperar que passi alguna cosa, per a valorar la necessitat de!
Per últim, i en relació a la petició feta en el mateix escrit inicial, sobre la instal·lació en la
mateixa zona d’un dispositiu wi-fi, la Gerència Territorial del Departament de Justícia està
determinant la seva necessitat. A l’efecte, SAP-FEPOL ha reclamat aquest dispositiu per
facilitat les tasques policials.
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