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A L’ARRO ETS UNA MÀQUINA, NO UNA PERSONA! 
 

Barcelona, 22 de febrer del 2019.- 

A l’ARRO els efectius són considerats 
màquines i no persones. 

Ahir, pel dispositiu del 21 de febrer, els equips 
d’ARRO estaven convocats per una jornada de 
12 hores. Fins aquí res que no sigui habitual. 

La qüestió ha vingut quan a l’inici del torn, als 
agents se’ls ha proposat perllongar. Aquí ja 
entrem en matèria, com es pot proposar un 
perllongament a l’inici del torn? Com es pot 
esperar fins al mateix començament del 
dispositiu per informar al col·lectiu, de les 
condicions de treball, quan SAP-FEPOL ja va 
instar a l’Administració a fer-ho abans. 

Un perllongament hauria de ser per un fet 
imprevist que ha sorgit durant el torn de treball, 

motiu pel qual fa que els efectius hagin de “perllongar” la seva jornada. 

El motiu del perllongament del dispositiu del 21 de febrer era una manifestació. 
Manifestació convocada fa setmanes i que, per tant, no ha estat un fet imprevist al tenir 
coneixement temps enrere. Una vegada més ens trobem davant d’un perllongament 
planificat. 

Els efectius de l’ARRO Girona han rebutjat el perllongament proposat a l’inici del torn. 
Curiosament abans de finalitzar el torn se’ls ha informat que havien de perllongar per la 
manifestació. 

Curiós que es faci perllongar per un fet que no ha sorgit durant el torn, sinó que estava 
convocat com diguem des de feia setmanes. 

Una vegada més es tracta als agents d’ARRO com a màquines, obligant-los a treballar 
més de 12 hores per un fet que, tot i tenir coneixement amb antelació, no s’havia 
planificat i els fan “perllongar”. Es tracta d’un perllongament planificat. 

Des de la nostra organització sindical considerem que no es pot tolerar, ni tolerarem que 
amb l’horari penós, el fantàstic especial específic que tenen els efectius de l’ARRO, a 
més a més, se’ls faci perllongar per un fet no sobrevingut, sinó que es tenia coneixement 
setmanes enrere de la manifestació que ahir va tenir lloc.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


