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CONCURS I TRANSPARÈNCIA PER ARRO. SOTA MÍNIMS! 
 

 
En referència al proper concurs de l’especialitat Àrea Regional 
de Recursos Operatius (ARRO), volíem reclamar la manca de 
places que han sortit a concurs durant els últims anys a les 
diferents ARRO del territori, i en especial volem posar com a 
molts dels nostres exemples la Regió Policial Ponent. Com vostè 
sap, la RPP actualment es troba molt per sota del qual la seva 
RLT la defineix com a àrea operativa. També, aquesta regió 
compta amb diversos agents ocupant una plaça de forma 

definitiva en aquesta especialitat, però es troben comissionats en altres llocs, 
el que l’administració anomena reserves. A més a més, altres agents es troben 
en comissió de serveis; això succeeix a totes les ARRO, sense excepció.  
 
Tenint en compte això, no es pot comprendre que en els dos últims concursos 
oposició de l’any 2012 AGP/300/12 i en l’anterior de 2014 AGP/300/14 per a la 
provisió d’agents per a la especialitat de protecció de persones i bens (ARRO), 
solament sortís a concurs una plaça, cadascun dels dos concursos. Aquesta 
última no es va cobrir finalment, ja que l’agent que la va guanyar, va triar anar 
a una altra especialitat. Amb un escreix de tants agents i tenint en compte el 
nombre de places dels dos últims concursos oposició, trobem una manca de 
transparència a l’hora de treure places en algunes regions policials. 
 
En regions policials com Girona hem pogut veure quantitats elevades de places 
els últims concursos, no així, en la regió de ponent.  
 
L’ARRO de Ponent es va reforçar per diversos efectius comissionats. Tot i que 
la majoria d’aquests ja no es troben en comissió de serveis, però les places 
mai han sortit a concurs. Per la qual cosa, es fa evident que existeix una 
manca real d’efectius. 
 
Un altre fet del tot incomprensible, és la relació de persones en reserva. Tenint 
coneixement que alguns d’aquests mossos porten 15 anys amb la seva plaça a 
l’especialitat d’ARRO, però porten anys comissionats en una altra especialitat. I 
alguns ni tan sols han treballat a l’especialitat, però que a la vegada estan 
ocupant la seva plaça definitiva en l’especialitat, la qual mai cobriran, mentre 
ocupen una altra en forma de comissió dins d’una altra especialitat i, pel que 
sembla, amb un “dret vitalici” que ningú sap d’on s’ha tret.  
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Mentrestant, altres mossos porten 10 anys dins de l’especialitat i, tenen que 
realitzar més 200 quilometres diaris per fer la jornada laboral, ja que no poden 
guanyar aquestes places perquè altres les “ocupen” i no surten a concurs.  
 
Difícilment això representa el principi d’igualtat, mèrit i capacitat, així com la 
transparència dels processos selectius i la seva agilitat, al qual fa referència la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat en matèria d’accés a 
l’ocupació pública.  
 
Aquesta mateixa llei que regula l’empleat públic diu que “Un element 
fonamental de la nova regulació és, en tot cas, l’avaluació de l’acompliment 
dels empleats públics, que les administracions públiques han d’establir a través 
de procediments fundats en els principis d’igualtat, objectivitat i 
transparència”. D’això deriva que la continuïtat mateixa del funcionari en el 
seu lloc de treball, aconseguit per concurs, s’ha de fer dependre de l’avaluació́ 
positiva del seu acompliment, atès que avui ja és socialment inacceptable que 
consolidin amb caràcter vitalici drets i posicions professionals aquells que, 
eventualment, no atenguin satisfactòriament les seves responsabilitats. 
 
Considerem molt perjudicial i, sentim vulnerats els drets de molts efectius de 
les ARRO com a funcionaris, en veure com estan en una  situació llunyana al 
seu domicili. Mentre que altres agents amb plaça en propietat en el destí, per 
exemple de Ponent, no volen cobrir aquesta plaça i es troben comissionats en 
altres unitats, des de fa molts anys i, amb aquest “caràcter vitalici”.  
 
A més a més, segons la LEI 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la 
Generalitat - Mossos d'Esquadra, que regula el personal del CME, fa manifest 
en el seu Article 36 " Si les necessitats del servei ho requereixen, els llocs de 

treball es poden cobrir, excepcionalment, mitjançant adscripció provisional o 

comissió de serveis, que no poden durar més de dos anys." 
 
Voldríem afegir una qüestió relacionada amb tot el que hem exposat. 
Concretament, citem casos recents a l’ARRO de la RPPO; on companys/es que 
van guanyar plaça en aquesta destinació i especialitat se’ls ha permès fer 
“comissions creuades” amb altres companys/es d’USC que no tenen el curs 
d’especialització, i el pitjor és que no han passat per la fase de concurs de 
l’ARRO. Això no s’ha de permetre, ja que aquests agents que estan a l’ARRO 
sense haver concursat, estan acumulant una antiguitat de cara al proper 
concurs que no els hi pertocaria tenir. 
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Per a acabar, hem conegut recentment que a aquesta ARRO de Pirineu han 
arribat uns agents en comissió de servei, directament des de Barcelona i, 
curiosament no s’ha fet cap oferiment públic per a ocupar aquestes places, per 
la qual cosa s’ha fet amb manca de transparència, “col·locant a dit” uns 
agents. Voldríem saber per quin motiu s’ha permès totes aquestes 
irregularitats que comentem. 
 
 

Per tot això, SOL·LICITEM:  

 

- Que s’admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i conforme a 
l’exposat es resolgui favorablement la petició formulada i es reguli 
reglamentàriament. Així mateix, que compleixin amb la previsió de fer 
un concurs de l’ARRO aquest any, ja que l’últim va ser al 2014. 
 

- Que es tingui en consideració el nombre de places sortides els dos últims 
concursos durant els últims 7 anys i sobretot la manca d’efectius que 
pateixen a les diferents ARRO del territori. 
 

- Cal dir, que en els últims 7 anys, solament un agent ha pogut guanyar 
plaça a l’ARRO de Ponent. Per això, es pot valorar la possibilitat de treure 
les places que durant els últims anys, en altres regions han estat sortint 
a concurs, però en aquesta regió, continuen bloquejades. 
 

- Tenint en compte el que diu  la Llei 7/2007, fen referència als  principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, així com la transparència dels processos 
selectius i la inacceptabilitat que consolidin amb caràcter vitalici drets i 
posicions professionals i també segons la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, que regula el personal 
del cos de Mossos d'Esquadra, en el seu Article 36. Sol·licitem que es faci 
un seguiment de les places en comissió i reserva dins de les ARRO i 
especialment a la RPP, ja que no s’ajusten al que manifesta la llei del Cos 
de Mossos d’Esquadra i del funcionariat públic de la generalitat. 
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