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 Les ARRO es plantegen una “clavada” per les noves 
modificacions horàries 

 
Barcelona, 30 de novembre del 2019.- 

Després que avui se’ns hagin comunicat les modificacions horàries que pot patir la totalitat 
del cos de mossos d’esquadra en funció de l’evolució dels esdeveniments que es puguin 
produir els propers dies, és evident que si hi ha una destinació afectada, aquestes són les 
Àrees Regionals de Recursos Operatius.  

I és que el Departament d’Interior, aprofitant l’horari especial específic que regula aquesta 
especialitat, i sense tenir en compte la càrrega de treball que ve acumulant des de fa molts 
anys, ha previst per a les ARRO un horari 4x2 a partir del proper 7 d’octubre. 

A l’efecte, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) a més d’estudiar 
jurídicament la viabilitat d’aquest nou règim horari, ja hem traslladat a la Prefectura i a 
l’Administració l’estat de crispació que impera a les ARRO. 

Un estat del tot comprensible més quan, de res han servit les vegades que des de la nostra 
organització sindical s’ha reclamat obrir una negociació que permeti consensuar un sistema 
de compensació per aquestes ocasions (la primera d’elles immediatament després dels 
atemptats del 2017).  

És per això que, davant l’allau de crítiques que hem rebut i l’allau de missatges de membres 
de les ARRO, en la reunió d’avui s’ha traslladat a la Prefectura i l’Administració que aquesta 
especialitat s’està plantejant la possibilitat d’una “clavada”. 

És per això que SAP-FEPOL torna a instar al Departament d’Interior allò que consta en les 
actes dels Consells de la Policia de 118/2018 de 8 de febrer i 120/2018 de 16 de juliol i que 
no és altra cosa que acordar un sistema de compensació del que considerem una nova 
exigència al cos de mossos d’esquadra. 

Amb prou responsabilitat ve actuant la nostra organització sindicals en els darrers anys. 
Recordem fins i tot la roda de premsa que vam fer demanant al col·lectiu que estigués a 
l’alçada davant del dispositiu previst pel Consell de Ministres fet a Barcelona el 21 de 
desembre del 2018. Però amb aquesta modificació horària i amb aquesta nova exigència 
se’ns acaben les excuses. 

No és qüestió que ARRO tingui un horari que permeti aplicar-li l’horari que es vulgui. No és 
qüestió que el nivell d’exigència vagi amb l’especialitat. És qüestió que hem arribat a un 
extrem que els treballadors i les treballadores volen veure compensat el seu esforç. 

És per això que des del SAP-FEPOL i davant de l’ombra d’una possible “clavada”, instem al 
Departament d’Interior a convocar-nos de manera urgent i abans del dia 7 d’octubre, per 
negociar un sistema de compensació per aquesta nova exigència. No fer-ho esdevindria una 
irresponsabilitat política enorme que com a sindicat, no ens podem permetre. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


