
 
 
 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS 

DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 
ASSUMPTE: RENOVACIÓ DE LES FURGONETES ARRO  
 
Volem informar a la Subdirecció General de RRHH del CME sobre la 
renovació de les furgonetes a les Àrees Regionals de Recursos Operatius, 
ARRO. 
 
La renovació de la flota de furgonetes polivalents per l’ordre public i 
seguretat ciutadana amb codi TR88 que precisen les ARRO de totes les 
Regions Policials és una petició necessària per a realitzar amb plenes 
garanties els serveis que tenen encomenats. 
 
Des del CAT som conscients de la renovació i necessitats de furgonetes 
operatives per a tot el CME i hem verificat que s’està efectuant 
paulatinament la seva renovació, però hem constatat que no manté un 
criteri de prioritats. 
 
Ens consta que la petició de substitució de la flota de furgonetes per les 
ARRO amb les noves adaptacions (TR88) es una urgència motivada per 
l’operativitat (especialització i disponibilitat), l’utilització (ús continuat i 
assignació) i fins i tot la seguretat (estat dels vehicles, adaptacions i 
transformacions óptimes) que la fan necessària. 
 
Per això, sol·licitem que es prioritzi la substitució de les furgonetes TR5 de 
les ARRO per les noves amb el codi TR88. 
 
 
Catalunya, 7 de febrer de 2008. 
 
Jaume Gustems 
Delegat i tècnic de prevenció del CAT 
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CONTESTACIÓ telefònica de la Comissaria General de Participació i 
Organització, el 7 de febrer: 
 
Les furgonetes tenen un periode de contractació de 4 anys a través de la 
modalitat de finançament renting. 
 
Un cop exhaurit aquest periode han de ser substituides. 
 
En el cas de les ARRO, les TR5 (furgonetes de transport de persones) amb 
4 anys d’antigüitat del renting seran substituides per les noves TR88 
(furgonetes especifiques per les ARRO). 
 
 


