SI A LES ARMILLES DE DOTACIÓ
NO AL COPAGAMENT
Divendres 13 de setembre hem estat convocats per la DGP per tal
d’exposar-nos l’enquesta que es presentarà al col·lectiu del cos de
Mossos d’Esquadra per tal de “copsar l’interès real dels seus
efectius en vers la seva voluntat d’aconseguir una armilla interior”.
Amb aquesta maniobra el Departament pretén manipular
l’informació que es pugui extreure de les enquestes, d’aquesta
manera determinaran que és una minoria qui demana l’armilla, en
definitiva estan buscant legitimació per poder eludir la seva
responsabilitat.
En els darrers mesos s’ha constatat un augment dels incidents en els quals s’han utilitzat armes de foc reals
(no simulades, com pretén fer creure la DGP) i s’han produït diverses actuacions amb resultat de lesions GREUS
a agents del CME. Lesions que s’haguessin pogut evitar si els agents haguessin portat una armilla lleugera
interior de protecció individual.
La gran oferta rebuda ha estat la següent: preu màxim 480€, pes màxim talla L 1,850kg, o sigui la XL més de
2,200 kg, copagament del 30% per part de l’agent més o menys 145€, la DGP determinarà qui tindrà l’armilla
subvencionada o no en funció del lloc de treball que ocupi en el moment de la possible comanda, la resta si la
volen l’hauran de pagar, no han esmentat res de la periodicitat de lliurament ni la de comandes (així doncs,
preveiem que o t’equipes en la primera fase de comanda o et quedaràs sense durant un llarg temps per
manca de stock). Per acabar-ho d’arreglar diuen que es farà una segona enquesta per garantir el compromís
de cada agent, o sigui, fins d’aquí a dos anys no hi hauran armilles possiblement. (Veure Nota DGP, 13/09/13)
Al treballador de la construcció no li fan enquesta per saber el seu “interès real” en portar l’arnès o el casc a
l’interior d’una obra, ni a un treballador de carreteres li demanen el seu “interès real” en portar roba de treball
reflectant, al bomber tampoc li pregunten si li cal roba ignifuga!!. L’empleador té l’obligació de proporcionar els
elements de seguretat necessaris, sense cap cost per al treballador. La normativa genèrica de prevenció de
riscos laborals estableix explícitament que “l'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de
protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i ha de vetllar perquè se'n faci un ús efectiu
quan, pel tipus de tasques efectuades, siguin necessaris” (Article 17 de la Llei 31/1995 de la qual no estem
exempts: STJCE (12/01/2006) Directiva 89/391/CEE).
Altres responsables polítics policials no han dubtat a dotar d’armilles de protecció personal a les policies que
en depenen. Així, el Ministerio de l’Interior i la Consejeria de Seguridad, en una mostra de responsabilitat i
preocupació per la seguretat dels policies, han dotat els agents del Cos Nacional de Policia i de l’Ertzaintza,
respectivament, d’armilles antibala lleugeres SENSE CAP COST, SENSE COPAGAMENT.
Atesa la manca de responsabilitat del Departament d'Interior, no podem fer altra cosa que aconsellar a tots i
totes els/les agents del cos de Mossos d'Esquadra que facin prevaldre la seva seguretat per davant de
qualsevol altra circumstància i tornem a insistir en que doti a tots els agents del CME, sense cap cost per a ells,
d’armilles lleugeres de protecció personal
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