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LA HISTÒRIA D’UNA CÀMERA 

ACAIP va presentar una denúncia davant la AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE 

DADES, amb data 08/11/2018 i amb número de registre 0199/2379/2018 a la Secretaria de Mesures 

Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, per la instal·lació d’una càmera al Centre Penitenciari de 

Brians 1, al Departament especial, enfocant al despatx de funcionaris amb data 19/10/2018, pels 

següents motius: 

a) Una càmera que enfoca a un despatx de funcionaris, el qual no entra ni surt cap intern, només 

pot tenir per objecte el control laboral. 

b) Falta de senyalització de les zones videovigilades. 

c) La direcció ha d’informar de manera clara i permanent sobre l’existència de les càmeres 

mitjançant la col·locació dels cartells informatius 

L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES durant un acte d’inspecció realitzat el 

29/05/2019 ha pogut acreditar que fins el dia 11/02/2019 la Secretària General del Departament, no 

va autoritzar instal·lar dita càmera, curiosament, 2 dies abans la van treure i la van col·locar en una 

altra posició on ja no enfocava el despatx de funcionaris, segons el departament de justícia “per 

motius tècnics”, També és molt curiós que segons els responsables del departament, dita càmera mai 

hagués enregistrat imatges anteriorment al 11/02/2019, es molt difícil de creure perquè des d’octubre 

de l’any anterior es podien visualitzar les imatges de la càmera des de la cabina del 

Departament, hi van col·locar un monitor nou, un gravador, així com van realitzar la instal·lació 

corresponent perquè sortís la imatge cap a altres estàncies del centre. 

L’Agència ha pogut verificar que la càmera havia estat instal·lada en front del despatx de 

funcionaris, però els hi ha sigut impossible verificar quin era el camp d’enfocament inicial, tot un 

misteri. 

Els representants del departament de justícia negaren expressament que a través de la càmera es 

realitzés un control laboral. Com se li pot ocórrer a ningú, que l’antic Director, juntament amb el 

Sots-Director d’Interior, poguessin utilitzar les càmeres per realitzar un control laboral, ni a Brians, ni 

Lledoners, ni Puig, ni a cap lloc on han estat, hi ha cap queixa respecte al us fraudulent dels mitjans 

de videovigilància. Mai han utilitzat les càmeres per qüestionar l’actuació dels treballadors... 

Des d’ACAIP celebrem el resultat de la denúncia, on s’ha aconseguit l’objectiu de treure la càmera 

que enfocava al despatx, està senyalitzada, i a hores d’ara, tothom està informat.  

Aprofitem per recordar que queden moltes zones, tant al Departament especial, com a la resta del 

centre on hi fa falta instal·lar videovigilància per millorar la seguretat. 
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