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NOTA SOBRE ELS EQUIPAMENTS TÈCNICS DE QUE DISPOSEN ELS JUTJATS DE
CATALUNYA PER ESTABLIR VIDEO COMUNICACIONS AMB TERCERS

Tots els jutjats catalans disposen des de fa anys, de sistemes que els permeten la vídeo
comunicació amb un o varis tercers. D’entre aquests sistemes de vídeo comunicació
(àudio i vídeo), el més implementat de tots és el de la videoconferència, que és usat i
conegut àmpliament pels nostres usuaris. Tant és així, que l’administració de Justícia a
Catalunya és el servei públic que consumeix més línies de videoconferència d’entre tots
els serveis que presta la Generalitat a la resta de Departaments, amb més de 16.000
videoconferències l’any.
El sistema de videoconferència és el sistema d’ús preferent a l’administració de Justícia a
Catalunya i es basa en que tots els participants en la connexió disposin d’aparells de
videoconferència per realitzar-la. En aquest cas, els jutjats catalans poden utilitzar 2
equipaments diferents que, a més, garanteixen la gravació de les declaracions:
1. un equipament de videoconferència integrat en el sistema Arconte instal·lat a
cadascuna de les 447 sales de vistes repartides pels 49 partits judicials que
permet l’establiment de comunicacions amb 2 participants.
2. un equipament de videoconferència mòbil dels 119 que disposen i que estan
repartits per totes les seus judicials que permeten les comunicacions amb
més de 2 participants. (Equipaments Cisco SX20 amb TV i el peu amb rodes).
L’avantatge d’aquest sistema és que no necessita de la intervenció d’un tècnic que
en controli l’operativa. Per això és el sistema que millor s’adapta a l’operativa de la
declaració de detinguts des de les comissaries, l’assistència per part de l’advocat des de
qualsevol lloc que disposi d’un aparell de videoconferència (per exemple: el seu propi
despatx professional o la seu del seu col·legi professional) i des dels els jutjats, perquè
es pot establir en qualsevol moment sense haver-les de programar prèviament, com sí
requereixen altres sistemes.
Però en previsió de que no tots els operadors jurídics que poden arribar a intervenir
en una declaració d’un detingut disposin d’aparells específics per a les videoconferències,
els Departaments de Justícia i Interior han cursat la compra de 50 llicències del sistema
Cisco WebEx per al cos de MMEE, per cobrir les necessitats tècniques al conjunt del
territori de Catalunya quan algun dels participants no disposi d’aparell per realitzar una
videoconferència però tots ells sí que disposen d’aparells que permetin establir
videocomunicacions. És a dir, aparells que disposin de càmera de vídeo, altaveu i
micròfon, com per exemple: tablets, ordinador portàtils, ordinadors de sobretaula (amb
càmera/micròfon externs), telèfons mòbils i també lògicament, aparells de
videoconferència.
Malgrat la seva evident versatilitat, el sistema Cisco WebEx requereix d’una reserva
prèvia de les comunicacions que s’hagin d’establir així com la intervenció d’un tercer que
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habiliti l’aula virtual on es produirà la comunicació entre varis participants, en el moment
de produir-se o uns minuts abans, fet que la comunicació entre aparells de
videoconferència no necessita.
Pel que fa a la declaració de detinguts, la gestió del sistema Cisco WebEx serà assumida
pel Cos de MMEE per una qüestió evident de capacitat de recursos, en tant que la
presència d’agents a les comissaries està garantida i perquè, a més, les declaracions de
detinguts poden produir-se en qualsevol moment del dia dels 7 dies de la setmana. Per
exemple, una detenció en la que es demana un “habeas corpus”.
Pel que fa a un possible ús d’altres sistemes de comunicació presents en el mercat i
d’accés lliure, tipus Meet.ji o Discord, val a dir que son sistemes proveïts per un tercer
desconegut i no contractat, en el nostre cas, per la Generalitat de Catalunya. Per tant, no
sabem qui hi ha al darrera i aquest tercer a més, pot tenir accés al contingut de les
gravacions fet que l’invalida per ser usat, apart de no complir amb els requisits de
seguretat i homologació per interactuar amb els nostres sistemes. Cal recordar a més,
que els jutjats han de gravar el contingut de la declaració. És per aquest motiu, que es
jutjats catalans han d’usar els sistemes Arconte descrits al principi de la nota.
El Departament de Justícia ha posat a disposició de tots els implicats, els equipaments i
sistemes de comunicació necessaris per preveure i atendre tots els requeriments tècnics
dels potencials operadors que poden intervenir en les declaracions de detinguts, sense
entrar a valorar el contingut de les disposicions legals, jurídiques o de pràctica
processal
(acords, protocols i instruccions) que puguin dictar els òrgans
competents i que regulen el funcionament i característiques del procés de
declaracions de detinguts, ja siguin fetes en remot o presencialment.
El Departament de Justícia també ha donat i segueix donant suport, tant als nostres
usuaris de l’administració de Justícia com als tècnics del cos de MMEE que esperem que,
en breu, puguin assumir la gestió global de tot el procés.
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