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RECONEIXEMENT I COMPENSACIÓ GNP PER L’ARRO 
 

 
USPAC, entre altes millores, ha sol·licitat en diverses ocasions 
l’ampliació de l’acord de GNP (Guàrdies no presencials) incloent les 
ARRO, tal i com es van incloure en l’ampliació del Pacte de GNP del 25-
11-2010 als efectius de la Comissaria General de Recursos Operatius 
(CGRO, BRIMO, TEDAX, GEI, CANINA). 
 
Les ARRO, tot i el seu nom “Àrea Regional de Recursos Operatius” i a la 
pràctica, la seva àmplia funcionalitat operativa sobradament 
demostrada, depenen de la CSUCOT, per tant, van quedar excloses de 
les GNP. 
 

Sense cap concurs-oposició a la vista, i sense un increment de plantilla, els horaris i les 
necessitats operatives generades pels darrers esdeveniments davant l’Alerta 
ANTITERRORISTA, requereixen una necessitat evident d’activació i localització d’efectius per 
reforçar el servei, ja sigui com ens hem trobat davant atemptats consumats, però sobretot 
davant avisos d’alertes comunicats del CITCO, com el recent avís al setembre que ha suposat 
l’increment de controls antiterroristes i l’increment de presència policial en punts estratègics, 
resumint, ha calgut reforçar el servei ordinari i els efectius, ara per ara a les ARRO, són els 
que són, per tant sobrecarregant de feina als companys/es, els quals han fet durant més de 
30 dies torns molt llargs. 
 
Els companys/es de les  ARRO, els darrers anys, han demostrat sobradament la seva 
professionalitat davant qualsevol fet sobtat, oferint-se per a incorporar-se al servei, o “estant 
localitzables” que es trobaven de “festa-lliure”, sense cap obligació de fer-ho,... sense oblidar 
que estant sotmesos a l’horari especial específic, i per tant les compensacions per canvis 
d’horaris o restar “localitzable” són NUL·LES. 
 
A la darrera reunió de la “comissió de seguiment periòdica sobre el pacte de les GNP”, del 
27-11-2015 (fa pràcticament 2 anys), reunits a petició d’USPAC, i on la resta de 
formacions sindicals representatives van donar ple suport a les nostres peticions. Se’ns va 
reconèixer que cal respectar els drets dels treballadors que es troben de “Festa-Lliure” de 
servei, i per tant la seva activació/localització està limitada, excepte per aquells que es troben 
en GNP i que reben la compensació horària i altres garanties degudament regulades. 
 
Per tot això, sol·licitem: 
 
Passats 2 anys des de  la darrera reunió de GNP on vam formalitzar la nostra petició, amb 
una manca de previsió d’ampliació de plantilla a les ARRO, i amb la necessitat operativa de 
mobilització i localització d’efectius idèntica a qualsevol altra unitat de la CGRO, 
sol·licitem la inclusió de les ARRO al Pacte de GNP amb els drets (compensacions) i 

deures que comporta. 


