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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Informe per la col·locació de càmeres, gravadores d’imatge i dispositiu d’intercanvi 
de dades electròniques (Wi-fi) en l’Àrea de Custòdia de Detinguts del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  

Senyora, 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), amb el present escrit volem trametre-li 
l’informe amb el qual instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de 
la Policia a fer les gestions oportunes per instal·lar càmeres, gravadores i sistemes d’intercanvi de 
dades electròniques l’Àrea de Custòdia de Detinguts (ACD) del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

Primer.- Instal·lació de càmeres i gravadores d’imatge en la zona de custòdia de detinguts: 

Davant la problemàtica que presenten les àrees de custòdia de detinguts, on tot sovint es denuncien 
agressions i fets delictius difícils de comprovar, per manca de sistemes de càmeres i gravadores, la 
nostra organització sindical considera oportú instal·lar un sistema de recollida d’imatges. 

Des de la nostra organització sindical considerem que, donada l’experiència positiva que va suposar 
la instal·lació d’aquest sistema a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona cal ampliar-ho ara a la 
del Tribunal Superior de Justícia. Evitar les denúncies falses i per tant garantir la seguretat dels 
efectius policials és del tot necessari, així com també ho és preservar els drets de les persones 
detingudes. 

És per això que, essent coneixedors que el TSJC depèn del Departament de Justícia, des del SAP-
FEPOL instem a la SGRH a fer les gestions oportunes amb aquest per tal que s’autoritzi aquests 
tipus d’instal·lació. 

Segon.- Dispositiu d’intercanvi de dades electròniques (Wi-fi) 

Segons ens manifesten els agents que presten servei a l’àrea de custodia del TSJC, a dia d’avui no 
disposen de cap sistema d’intercanvi de dades electròniques per poder dur a terme els tràmits propis 
de la seva tasca o necessitats (com per exemple sol·licitud permisos, consultes de dades que 
consten a l’Atri, etc.). 

Per tant és del tot necessari pel desenvolupament del servei la instal·lació d’un sistema d’intercanvi 
de dades electròniques en la zona de custodia de detinguts del TSJC, el qual tal i com en el cas 
anterior, hauria de demanar-se al Departament corresponent. 

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

Atentament, 

 

 

 
Barcelona, 26 de maig del 2019 
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