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No haver convocat en cinc anys un concurs d’ARRO ha
augmentat la provisionalitat i la precarietat dels especialistes
Barcelona, 19 de març del 2019.-

El passat 5 de març, el Sindicat
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va
presentar per enèsima vegada, un escrit
reclamant la necessitat de publicar de
manera immediata un concurs per a
l’especialitat de persones i bens (ARRO).
És evident que portar cinc anys sense
concurs (el darrer és del 2014) ha
incrementat la provisionalitat i la
precarietat laboral de molts especialistes.
En primer lloc perquè a dia d’avui hi ha
molts efectius d’ARRO que es troben en
situació provisional de comissió de
serveis. I en segon lloc, perquè molts
d’altres que es troben lluny dels seus
domicilis, no han tingut l’oportunitat
d’apropar-se cosa que ha precaritzat la
seva situació individual i familiar.
És per això que la Secretaria d’Ordre
Públic de la nostra organització sindical
ha tornat a instar a la Subdirecció
General de Recursos Humans que convoqui de manera immediata un concurs d’ARRO.
Reclamem un concurs que ja arriba prou tard, però que quan més trigui en publicar-se,
més empitjora la situació dels efectius, especialment la d’aquells que porten (com a
mínim cinc anys) sense haver-se pogut apropar als seus domicilis.
Per últim recordem que en la darrera sessió del Consell de la Policia de 17 de gener
se’ns va informar que la publicació del concurs es faria molt properament. Passats dos
mesos creiem que aquest “properament” ja hauria d’haver-se fet efectiu.
Dit això, esperem que la situació provocada per USPAC en aquestes eleccions sindicals,
no sigui motiu per aturar tota la gestió administrativa del Departament i que tant la
negociació, com la publicació de concursos contingui segons el previst.
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