
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ARSET: primera reunió  
 

Finalment, ahir 3 de novembre, va tenir lloc la primera reunió entre el cap de l’ARSET, el cap de la Ciutat 
Judicial, el sots cap de la RPMB, representants de l’administració i els sindicats. Es van comentar diferents 
problemàtiques, mancances i contradiccions dels protocols d’actuació de les unitats que formen l’Àrea. 
 
Gestió del romanent: Des del CAT vam exposar la discriminació del tipus horari que es pateix a moltes 
unitats (torn especial flexible seguint la seqüència Q5) que genera una quantitat desmesurada d’hores de 
romanent.  
Se’ns comunica que el romanent es gestiona des dels serveis i que s’ ha de distribuir de manera proporcional 
durant tot l’any. O sigui, depèn del vostre cap que es faci correctament o, almenys, que hi hagi pacte en 
la distribució del mateix. 
Hem demanat la màxima transparència en quan a la publicació de la planificació mensual i que s’oficialitzi la 
seva primera publicació en les dates que corresponen, de manera que tothom s’assabenti. (Recordeu que són 
10 dies abans de l’inici del mes següent) 
Qualsevol modificació de la planificació a partir d’aquest dia ha de generar coeficients multiplicadors. 
Es va denunciar que hi ha companys, que pel seu horari especial de dilluns a divendres, la festa 
planificada li genera romanent. No es pot imputar festa per generar romanent. 
 
Canvis de servei arbitraris: Se’ns comunica que segueixen variables objectives per fer canvis entre els 
diferents serveis que formen l’Àrea. (?)  
Qualsevol problemàtica al respecte no dubteu en denunciar-ho 
 
CPDones: Des del CAT vàrem denunciar la impossibilitat de seguir les ordres de servei, els protocols 
d’actuació, la garantia de la seguretat personal i del centre, els descansos i torns de dinar/sopar dels agents 
amb una dotació mínima de quatre agents (incloent responsable). 
Per tant vam proposar augmentar fins a 5 els efectius mínims. 
També es va demanar la supressió del vehicle destinat al centre. Se’ns va dir que hi havia de ser per qualsevol 
emergència al centre (urgències, vitals). Aleshores vam demanar que no s’utilitzi  el vehicle per fer servei a 
altres centres (ciutat judicial) i menys encara que aquest desplaçament es faci amb un sol agent per 
motius d’operativitat i seguretat. 
 
Ciutat Judicial : Faran millores de seguretat al pàrking i del sistema de càmeres internes a la Sala Control. .   
 
De moment és la primera vegada que ens han escoltat, ara falta el segon pas: QUE ENS FACIN CAS, que 
demostrin amb fets les millores de les condicions laborals dels companys que formen part de la sempre 
discriminada i tot sovint menystinguda Àrea Regional Seguretat d’Edificis i Trasllats.  

 
El sindiCAT  farà el seguiment de totes les demandes fetes i en proposarà de noves per dignificar la tasca 
dels 500 agents i 20 destinacions que té l’ARSET. La propera reunió amb el cap de la RPMB, el gener del 
2010 serà el moment de fer balanç.  
Comuniqueu-nos tot el referent a la vulneració de les vostres condicions de treball, seguretat, salut i 
conciliació 
 
Salut!  
       
Jordi Mestres i Miquel Boguñà Delegats del CAT 
Catalunya, 4 de novembre de 2009 


