
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA  
 

D’ASSEMBLEA D’ARRO'S 
El CAT ha rebut múltiples queixes per les condicions de treball de les unitats 
d’ARRO, especialment i, com denúncia estrella, l’horari especial específic, i 
les maquiavèl·liques maniobres de la seva aplicació.  
 

És hora de reunir-nos i conèixer com es treballa a les ARRO de tota Catalunya, 
des de Tarragona a Girona, de Ponent a BCN passant per Central, MN i MS.  
 

La concepció polivalent que tenen les ARRO fa que esdevinguin més 
imprescindibles cada dia a tot el territori. És per les necessitats que té la Direcció 
General de la Policia del vostre servei, que toca exigir unes condicions laborals 
compatibles amb la vostra vida privada i denunciar les mancances de mitjans 
i material, l’inexistent  formació en molts llocs i l’establiment de les funcions 
específiques valorades per professionals de l’especialització.   
 

Per això el CAT us convoca en assemblea per debatre les denúncies i 
demandes que farem a la DGP.  
 

Es convoquen dues assemblees per facilitar el màxim d’assistència:  
 

   - 1a. Assemblea el dia 16 de 
novembre a les 11 hores 
   - 2a. Assemblea el dia 23 de 
novembre a les 11 hores 
 

 
El lloc serà el mateix per les dues 
assemblees: Centre Cívic 
Ateneu Fort Pienc, C/ Ribes, 
núm. 14 - Plaça Fort Pienc 4-5  
de Barcelona.  

Us esperem, 

 
El SindiCAT 
 
 
Barcelona a 19 d’octubre de 2011 
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