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Reunió 3/10/2013 amb la Regió Policial Metro Barcelona 
 

Resum del temes tractats: 
 

ARIC: 
Roda d’efectius exclusivament per les custodies de detinguts de Les Corts i Ciutat de la Justícia, en la que estaran 
implicats agents, caporals i sergents que no ocupin cap plaça de concurs, o sigui provisionals, inclosos 25ena 
promoció. La metodologia serà: 

o Primer voluntat dels agents amb plaça definitiva 
o Roda en any policial, 01/02/14 i 01/03/14; identificar al novembre els efectius que volen canviar i els 

possibles relleus i el gener tenir-ho tot quadrat. 
o Períodes de vacances serien ja adaptats a la destinació independentment del canvi de destinació a l’ARIC 
o Sempre es prioritzarà la voluntat dels agents 

Els efectius amb places definitives se’ls consultarà per anar a Ciutat de la Justícia Menors Q5 i Majors Q3 
 

S’està treballant amb l’ICS per aconseguir presència de metge i infermera a l’ACD 24 hores els 365 dies de l’any.  
 

ABP Sant Martí: 
Està previst finalitzar la distribució de l’OAC a la primera planta i el servei metge a la planta baixa d’accés per 
Bolívia durant el mes de novembre. S’incorporarà el servei metge de Les Corts. 
 

USC Barcelona miniconcurs: 
Intenció de no generar canvis, però tot depèn dels ajustos pel resultat del concurs de LD’s.  
Sergents i caporals, que tot i guanyar plaça a Barcelona mantenen el seu lloc de treball en comissió, quedarien 
cobertes pels provisionals que ocupen aquestes places, tot sense excepció, per número i ordre de promoció.  
 

Zones fredes a l’ARSET: 
Aquest “invent artesanal” provisional no dóna cap garantia de seguretat. Havent zones fredes ja homologades 
s'inventen aquest sistema. Tingueu cura en la manipulació de l’arma en aquests llocs. Farem la denúncia 
pertinent.  
 

Instal·lacions de l’ARSMET a Sants: 
Encara s’està pendent de la signatura del conveni amb ADIF 
 

ASP’s: 
S’han adquirit unes 450 per prioritats i es faran altres tandes de 450 i 1000 per finalitzar. 
 

Canvi d’ordinadors: 
S’està endarrerint en el calendari el canvi del sistema operatiu (Windows 2007), la intenció és canviar uns 3000 
ordinadors. 
 

Manca de cobertura en les comunicacions: 
Recordeu de comunicar directament als vostres serveis les anomalies per donar celeritat al problema. 
 

Feu nota informativa de qualsevol problemàtica, incidència, ....  i no deixeu de comunicar-nos-ho per tal que des 
del sindiCAT poguem fiscalitzar tot allò que ens arribi i donar-li resposta. 
 

Salut! 
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