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Un cop més es torna a maltractar a les ARRO!  
Seguim sense compensar-los i ja no hi ha excuses 

 
Barcelona, 25 de setembre de 2020.- 

En data 24 de setembre i en previsió d’un nou escenari de desordres públics, la Direcció General de la 
Policia ha tornat a emetre una nova resolució (l’enèsima) anunciant nous canvis de planificació que 
afectarien en un principi, a les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) a qui se’ls tornaria a imposar 
l’horari de 4 x 2.  

Respecte aquesta “previsió”, en el dia d’avui la Secció d’Ordre Públic ja s’ha adreçat tant a la Comissaria 
Superior de Coordinació Territorial, com a la pròpia Direcció General de la Policia, per mostrar l’oposició 
frontal i contundent als canvis que es puguin produir. I és que de motius no ens en falten: 

Primer.- No és la primera vegada que d’entrada s’imposa un quadrant que implica un nou trencament de la 
vida familiar amb la laboral sense que a més, s’hagi tractat abans amb aquelles organitzacions que 
representem al col·lectiu. Creiem que “negociar per aplicar” és molt millor que “imposar sense parlar”.  

Alhora, sembla que s’ha oblidat que la imposició d’aquest horari fa tot just un any va provocar a més d’una 
gran crispació col·lectiva, la denúncia de SAP-FEPOL del Pla Operatiu Minerva, davant del Jutjat Contenciós 
- Administratiu número 15 de Barcelona. El proper 1 d’octubre està previst el judici.  

Segon.- Fins a tal dimensió va arribar dita crispació, que alts comandaments del cos es van veure obligats 
a passar pels brífings per intentar tranquil·litzar a un col·lectiu que estava disposat a “clavar-la”, esgotats 
de patir un greuge comparatiu per no aplicar-s-li l’Acord de Guàrdies No Presencials. Un any més tard, i 
malgrat novament les ARRO van estar a l’alçada, ningú ha estat capaç d’estudiar res, tornant-nos a trobar 
en la mateixa situació. 

Tercer.- Considerem que aquest horari, a més de trencar la conciliació dels efectius, fa que únicament es 
pugui disposar del 66% de la plantilla, ja que cal garantir el descans del 33% restant. Per contra, un sistema 
amb Guàrdies No Presencials per a les ARRO podria incrementar la força operativa en cas de ser necessari. 
Però és clar: caldria compensar la disponibilitat! 

Quart.- El greuge comparatiu que estan patint els efectius de les ARRO és històric. Una especialitat, funció 
de la qual és la de protegir persones i bens, està essent utilitzada per restablir l’ordre públic. No obstant, 
mentre el nivell d’exigència per ells és superior al que administrativament perceben, el seu sistema de 
compensació no existeix.  

Cinquè.- En l’Informe d’Avaluació i Propostes de millora en la gestió de l’Ordre Públic de 29 de juny de 2020 
(resultat de l’auditoria més gran de la història del cos) es dedica un punt exclusiu a la urgència de “promoure 
mesures que afavoreixin l’estabilitat, la formació i la rotació dels efectius” d’aquests efectius (punt 
3.4.7), dins del qual s’especifica “la necessitat de revisar les planificacions horàries, la distribució de 
càrregues de treball i el tipus de serveis planificats”. Algú ens sap dir què s’ha fet al respecte? Algú ens 
sap respondre si s’han considerat les propostes fetes per SAP-FEPOL ara fa un any (escrit d’1 d’octubre 
del 2019)?  

Conclusió: No s’ha fet res! Tot segueix igual i la càrrega de treball que pateixen els de baix torna a 
incrementar-se. És per això que, en les converses mantingudes avui tant amb la CSUCOT com amb el propi 
Director General de la Policia, SAP-FEPOL ha instat a considerar de nou la necessitat d’incloure a les ARRO 
dins del pacte de les GNP. De no ser així, a nosaltres se’ns acaben les excuses! 

SAP, TREBALLEM X  A TU!  


