
 

 
 

 

Denunciem les problemàtiques que pateixen les ARRO's 
 
En data 15 de juny vàrem adreçar escrit al nou Director general de la Policia, Sr. Andreu Joan 
Martínez Hernández, en el qual li denunciem les problemàtiques que pateixen les ARRO's. 
 

Li hem fet saber que amb el poc temps que fa que tenim els nous furgons d’ARRO de la Ford ja 
hem vist i patit varies averies de motor les quals, sembla ser que són costoses. Ara per ara 
aquestes averies entren dintre el període de garantia, però pareix que més tard o més prompte 
s'aniran espatllant totes ja que l'avaria sembla ser que és un defecte de fàbrica.  
 

Davant aquest problema li demanem si s'està fent 
alguna cosa al respecte ja que, una vegada acabada la 
garantia, ens trobarem que el rènting no se'n farà 
càrrec, tal i com ja ha passat en altres ocasions, que al 
ser la reparació molt cara se n'han desentès i el 
vehicle no s'ha reparat ni tampoc s'ha substituït per 
un altre, amb la conseqüent mancança vehicles que 
això suposa. També li hem sol·licitat que se'ns informi 
si les 7 places que disposen els furgons estan 
homologades i cobertes totes per l’assegurança. 
 

Hem demanat que cal reconèixer les ARRO's el nivell d'especialitat en funció dels requeriments 
i intervencions que poden dur a terme, determinats alguns en el PNT211/04/18 i se la doti del 
material adequat en funció d'aquestes, alhora que s'agilitzi la dotació del material pendent i 
necessari.   
 

Són moltes les problemàtiques que des de fa anys estan patint les ARRO's i provocant un 
malestar, més que justificat, en els seus efectius. És hora que des de l'Administració es comenci 
a creure en aquesta especialitat  i se la tracti, consideri i doti com mereix, per això li hem 
demanat que  convoqui als sindicats representatius del CME per tal de crear un grup de treball 
per a la millora de les condicions laborals de les ARRO's.   
 
 
 
Pere Casanova Vicente.  
Delegat del CAT de l'especialitat d'ARRO  


