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COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ 29 D’ OCTUBRE: 

ARMILLES i “Q5 TRAMPA” 
Avui 29 d'octubre ens hem reunit els sindicats representatius del cos de 

mossos d'esquadra amb l'Administració per seguir treballant el 

document proposta d'acord sobre condicions de prestació de serveis del 

personal funcionari del cos de mossos d'esquadra. Durant la reunió s’ 

han tractat 2 temes: ARMILLES INTERIORS i QUADRANTS HORARIS. 

ARMILLES INTERIORS 

L' Administració ens ha comunicat un canvi de criteri a 
propòsit de les armilles interiors que ja a partir de finals 
d'aquest any 2014 es començaran a lliurar. 

L'Administració ha decidit que es repartiran tantes 
armilles com mossos hi ha actualment. És a dir, 
actualment hi ha 17066 mossos d'esquadra, doncs es 
repartiran 17066 armilles. La idea és que tots els 
mossos d'esquadra, sense excepció, han de tenir 

armilla pròpia. 

A més, sobre les armilles s'introdueixen tres novetats rellevants: 

 Al final seran considerats EPI (Equip de protecció individual). 
 Hi haurà obligació de tenir l'armilla a mà estant de servei, posada o 
bé en el cotxe patrulla, en els termes que establirà una instrucció en la 
que ja està treballant l'Administració.  

 Les armilles no seran únicament interiors. Es podran usar com 
armilles interiors però també com armilles exteriors. Amb aquesta 
finalitat, a banda de les dues fundes que ja tenen per fer servir una quan 
es neteja l'altra, hi haurà una tercera funda logotipada en la línia dels 
colors actuals de l'uniforme de cada unitat. 

Les armilles actuals exteriors s'aniran retirant progressivament excepte unes 
390 o 400 unitats que aniran destinades a ARRO i BRIMO ja que aquestes 
armilles exteriors son més eficaces pel tipus de feina que es desenvolupa en 
aquestes àrees. 

A més a més, volem remarcar que en cap cas se’ns ha lliurat la documentació 
del concurs d’ adjudicació. 
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QUADRANTS HORARIS – “EL Q5 TRAMPA” 

Hem passat a valorar una nova proposta de l'Administració, sobre proposta 

d'acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del 

cos de mossos d'esquadra. 

Aquesta nova proposta era exactament la mateixa que abans 

de l'estiu ens havien presentat però amb l'afegit de 4 propostes 

trivials i intranscendents presentades pel sindicat SAP-UGT i 

que passen de llarg sense donar cap mena d'importància al 

problema real de la proposta d'acord que no és més, entre 

molts altres, que la pèrdua total de garanties en l'aplicació 

d'un nou Q5 "trampa". 

AQUEST Q5 "TRAMPA" AMAGA REALITATS tan clares com: 

 Es podran treballar més dies en cap de setmana dels que 

actualment es treballen.  

 Es podran treballar fins a 9 dies seguits enlloc dels 7 que com a 

màxim estan establerts actualment.  

 Podran dur a terme canvis de planificació amb total llibertat de treball 

a festa amb la única finalitat de fer més gran la bossa de romanent. 

 Canvis de planificació amb 10 dies d'antelació, sense coeficients. 

Davant aquesta proposta d'acord, els sindicats SME, CAT i SPC hem 

valorat la proposta com un acord inassolible ja que no suposaria una 

millora a les condicions de treball i de conciliació dels mossos d'esquadra. 

Ens hem remès a reunir-nos novament en quinze dies podent els sindicats 

presentar noves propostes per darrera vegada i és que l'objectiu clar de 

l'Administració és que d'aquí quinze dies sigui ja la darrera reunió de la 

comissió i aplicar el contingut de l'acord amb l'aprovació o no dels 

sindicats o amb l'aprovació d'una part i la resta imposada.      

 
Barcelona, 29/10/2014 


