
 
 
 

 

ARMILLES SENSE CAP COST 
 

La comissió d'Interior del Parlament ha aprovat una proposta de resolució 
que insta el Govern català a facilitar als Mossos d'Esquadra armilles 
antibales lleugeres i guants antitall aquest 2013 sense que els agents 
n'hagin d'assumir part del cost. Així, el mandat aprovat avui recull que el 
Departament d’Interior ha de dotar d’armilles i guants sense que els agents 
hagin de pagar ni un sol euro, tal i com hem demanat des de bon principi 

els tres sindicats que subscriuen aquest comunicat, SPC, CAT i SME-COO, els quals 
vàrem exigir la retirada de l’enquesta publicada a la intranet. 
 

La proposta, presentada pel PP, ha prosperat amb els vots a favor del PP, el PSC, ICV-EUiA i C's, 
l'abstenció d'ERC i el vot en contra de CiU, que havia presentat una esmena per intentar poder 
mantenir la seva proposta de copagament. Recordem que el març del 2013 ja es va aprovar instar 
el Govern català a dotar els agents d'aquestes armilles però la Conselleria d’Interior ho volia aplicar 
cobrant una part del cost als mateixos agents, al voltant del 30%.  
 

Recordem també les paraules de l’Hble. Conseller d’Interior en una entrevista amb ACN, on va 
afirmar que no pensava fer-se càrrec del cost total de les armilles lleugeres i va admetre que “no 
tots els sindicats policials han acceptat aquesta modalitat de pagament 'a mitges'” i va recordar que 
"el majoritari" no s'ha mostrat contrari." (La Vanguardia, 21/08/13) 
 
També en la darrera Comissió d’Interior (27/11/2013) en relació a les armilles i el copagament va 
manifestar que: “Nosaltres donarem compliment al mandat que s’ha fet en seu parlamentària, i la 
proposta que vàrem fer en el seu dia, ateses les estretors pressupostàries, era que no podíem 
atendre’n la totalitat. Això ho hem plantejat on s’havia de plantejar, que és en el consell de la 
Policia, que és on estan asseguts els diferents representants sindicals de tot el ventall –no 
estem d’acord amb tot el ventall sindical, tampoc tot el ventall sindical és representatiu per 
igual del mateix Cos de Mossos d’Esquadra, i també els convidaria, d’alguna manera, a fer 
aquest exercici, que no em sembla menor, de representativitat de cadascun dels sindicats–, i he 

manifestat el convenciment, i el reitero, que abans d’acabar l’any serem capaços de tancar 
un acord en la línia del que ens mandata en Parlament."  Desconeixem, però, si el Departament 
ja havia arribat a un acord amb algun altre sindicat. 
 

Així mateix, la comissió d’Interior ha aprovat també altres resolucions no menys importants que 
afecten el CME: 
 
- Que el Govern català faciliti un allotjament a un preu assumible als Mossos destinats a la 

Vall d'Aran que no són originaris d'aquesta regió, o que en tot cas els traslladi a un destí en què 
puguin assumir el cost de la vivenda. Cal dir que durant la presentació i votació d’aquesta 
moció, el Sr. Alex Moga, Alcalde de Vielha i Diputat al Parlament de Catalunya, ha tingut una 
intervenció lamentable. 

- Que el Govern faciliti uniformitat adequada a les zones fredes del territori. 
- Compareixença dels sindicats del CME al Parlament per a explicar l’impacte de les retallades. 
- Increment del nombre de places de mossos d'esquadra de les ARRO. 
- Reconeixement de la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra i de protecció de llur 

honorabilitat. 
 
Esperem que el Govern doni compliment als manaments del poble de Catalunya. Per la nostra part, 
els exigirem com a legítims representants del cos de mossos d’Esquadra. 
 

CAT                            SME-CCOO                  SPC 
 
Barcelona, 12 de desembre de 2013 
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/encatala/20130821/54379606453/assalts-violents-domicilis-catalunya.html


 
 
 

 

 
Un 6,1% menys d'assalts violents a domicilis i un 5,3% més de lladres 
detinguts aquest 2013 
Interior medita pagar entre un 60 i 80% del cost de cada armilla antibala lleugera 
La Vanguardia en català | 21/08/2013 - 10:06h | Última actualización: 21/08/2013 - 10:14h 
 

Barcelona (ACN).- Per al conseller d'Interior, Ramon Espadaler, la resposta policial contra els assalts 
violents s'està demostrant eficaç. Els delictes han baixat un 6,1% entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2013, 
en comparació amb el mateix període de l'any anterior, i, al mateix temps, les detencions d'assaltants han 
pujat un 5,3%. La tendència és "positiva" però no "suficient", subratlla Espadaler, que creu que la visió del 
fenomen en el conjunt del país "està distorsionada" pel "punt mediàtic" d'aquestes agressions. En una 
entrevista amb l'ACN, el conseller també ha avançat que la seva intenció és pagar entre un 60 i un 80% del 
cost de cada armilla antibala lleugera per als Mossos d'Esquadra. 
 
Els assalts violents preocupen a la ciutadania "i ocupen" al Departament d'Interior. Però les xifres registrades 
entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2013, si es comparen amb el mateix període de 2012, mostren una 
davallada d'un 6,1%. 
 
Durant aquest període de temps també han crescut les detencions en relació a l'any passat. Concretament 
s'han incrementat en un 5,3%. Són dues tendències "moderadament positives però no suficients" perquè la 
xifra d'assalts és encara "massa" elevada, subratlla Espadaler. 
 
La gravetat d'aquests delictes, que impliquen una agressió que el ciutadà rep a casa seva, tenen "un punt 
mediàtic" que provoca que se'n parli més que de la resta. Per això el conseller ha avisat que potser hi ha "en 
conjunt" una visió "distorsionada" ja que van a la baixa. 
 
Les dades no entren en contradicció amb les publicades el dilluns pel Ministeri d'Interior que afirma que han 
pujat a Catalunya un 5,2% els robatoris amb força als domicilis. Aquests delictes es produeixen quan els 
delinqüents entren a les llars quan estan buides i no agredeixen ni intimiden als seus propietaris. Els 
anomenats assalts violents, per contra, són aquells que tenen lloc quan els agressors irrompen al domicili i 
ataquen les persones que troben a dins. Són aquests darrers els que baixen, segons les dades dels Mossos. 
 
El model gironí funciona 

El conseller continua pensant que la resposta policial dissenyada per contenir l'onada d'assalts que van patir 
les comarques gironines a començaments d'any és "positiva" i dóna fruits. 
Es tracta d'una estratègia fonamentada en tres aspectes: una col·laboració estreta amb les policies locals; 
augmentar la presència policial -tant uniformada com de paisà-, i incrementar, per part dels ciutadans, les 
mesures d'autoprotecció. Aquest problema "no està resolt" però els resultats són favorables. 
 
Armilles lleugeres 
Espadaler ha admès que la seva voluntat seria la de "sufragar" la totalitat de la despesa de les armilles 
lleugeres per als Mossos d'Esquadra. "Però no és possible". Però mediten pagar entre un 60% i un 80% del 
cost de cada peça. 
 
Al mes de setembre consultaran als agents quants d'aquests estarien disposats "a comprar-ne una" i després 
prepararan una "compra agregada". Això reduirà molt la despesa i, en funció del preu final, la conselleria 
decidirà quina part corre de la seva part i quina ha de posar-la de la seva butxaca el policia. 
 
Espadaler ha admès que no tots els sindicats policials han acceptat aquesta modalitat de pagament 'a mitges' 
tot i que ha recordat que "el majoritari" (SAP-UGT) no s'ha mostrat contrari. La mesura permet atendre "un 
mandat parlamentari" i un compromís que ell mateix havia acceptat feia temps. 
 
La nova peça, que gràcies a la seva lleugeresa pot anar sota l'uniforme dels agents, pesa uns 1,3 kg i és 
antibala i antitall. No està considerada un element que formi part de l'equip reglamentari dels policies però es 
tracta d'una demanda antiga per part dels sindicats. 
 

 

Leer más: http://www.lavanguardia.com/encatala/20130821/54379606453/assalts-violents-domicilis-catalunya.html#ixzz2nLQfmFP0  

 

http://www.lavanguardia.com/encatala/index.html
http://www.lavanguardia.com/encatala/20130821/54379606453/assalts-violents-domicilis-catalunya.html#ixzz2nLQfmFP0


 

 

ENQUESTA: ARMILLES SÍ, de dotació!! 

Des del CAT sempre hem lluitat per que l’Administració doti als agents del CME de tots els 

elements necessaris per l’autoprotecció. Hem estat pioners en la defensa d’unes condiciones 

dignes en el desenvolupament de la tasca policial. La dotació d’armilles és una demanda del 

col·lectiu que ve de lluny i que encara no ha estat satisfeta. 
 

Aquesta setmana la DGP ha penjat una “enquesta” per explorar el grau d’interès del col·lectiu 

envers la dotació d’armilles. Aquesta enquesta és el mitjà que la DGP ens proporciona per 

manifestar l’interès del col·lectiu  en dotar-se d’una armilla. 
 

Davant l'enquesta que ha proposat la DGP considerem: 
 

 -Que una enquesta serveix per saber l’opinió i les necessitats reals del Col·lectiu. 

 -Que l’enquesta del Porta@l de la DGP no compleix els requisits mínims de coherència 

 i està dissenyada de tal manera que condiciona la voluntat dels treballadors en dues 

 alternatives: dolenta o molt dolenta (pagues el 30% o el 100% depenent de la 

 destinació) 

 -Que l’enquesta no dóna cap opció per fer comentaris, observacions o aclariments. 

 D’aquesta manera la DGP evita explorar el grau d’interès real del col·lectiu. 

 -Que un compromís tant rellevant com la seguretat dels treballadors/res no es pot 

 basar en una enquesta dirigida cap a la via del copagament. 

 -Que la pregunta/consulta hauria de ser clara i concisa:  

NECESSITES UNA ARMILLA DE PROTECCIÓ INTERIOR ? SÍ O NO 

 
 

Davant aquest nou joc de la conselleria RECOMANEM QUE NO ES VALIDI L’ENQUESTA. 

Properament publicarem a la web del CAT un model de Nota Informativa i Sol·licitud 

administrativa  per fer la demanda dels elements de protecció necessaris sense cap cost pel 

moss@. 
 

Alhora registrarem una carta al Conseller d’Interior motivant el per què considerem 

l’enquesta com un instrument que distorsiona la demanda del col·lectiu, i proposant-li 

alternatives en que es manifesti el grau  d’interès i la necessitat real dels moss@s per utilitzar 

els elements d’ autoprotecció sense cap cost. 

 

 

Secretariat Permanent           Catalunya, 20 de setembre 2013 





   

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 

SPC             SME-CCOO                      CAT-ME 

Barcelona, 13 de setembre de 2013 

SI A LES ARMILLES DE DOTACIÓ  

NO AL COPAGAMENT 



ARMILLES: REUNIÓ AMB LA DGP 13/09/13 

Divendres 13, 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, de cara a “copsar l’interès real dels seus 

efectius en vers la seva voluntat d’aconseguir una armilla interior”.  

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 DG 

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 t’has quedat sense per un llarg temps, no existència 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. En breu 

publicarem comunicat conjunt al respecte de la trisindical. 

Des del CAT, exigim que qualsevol possible acord o resolució ha de contemplar, per pura 

coherència, que el cost de les armilles interiors antibala -com a equipament de treball i 

seguretat- ha de ser assumit al 100 % pel Departament tal i com ho està fent l'Ertzainza, SENSE 

COPAGAMENT.  

Esperem que aquest plantejament, tingui el suport del col·lectiu i que la resta d'organitzacions 

sindicals treballin també en aquesta línia. En referència al comunicat de la DGP publicat aquest 

divendres dia 13 a la intranet, més concretament al paràgraf següent : 

Com manifestar l’interès en dotar-se d’una armilla interior en aquest procés. Els agents de la 

PGME interessats en dotar-se d’una de les armilles adquirides per aquest procés, hauran de fer-

ho a través de la Intranet de la PGME, a l’apartat XXXXXXX.El termini per sol·licitar-la és d’un 

mes a comptar de la data de publicació d’aquest comunicat. 

us demanem cautela, no sol·licitar res de moment, doncs -en el termini més curt possible- 

intentarem consensuar al respecte les accions pertinents, a proposar al col·lectiu, amb les 

altres organitzacions sindicals representatives. 

 

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. 

Secretariat Permanent del CAT-ME. 

CATalunya a 14 de setembre de 2013 

http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/notaEnquestaArmilles.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/notaEnquestaArmilles.pdf




 

Dotació armilles. No al copagament 

La DGP, en el darrer consell de la Policia, va comunicar la continuïtat de l’estudi 

tècnic més llarg de la història moderna, per tal de respondre al compromís i la 

demanda de dotació d’armilles. Quines? Quantes? A quí? Quan? Preguntes que, 

sembla ser, algunes ja tenen resposta pel que hem pogut llegir recentment en 

declaracions del Conseller Espadaler als mitjans de comunicació. A hores d'ara, el 

CAT no ha rebut cap informació, al respecte, per part Departament d'Interior.  

 

Des del CAT comuniquem a l’opinió pública i al col·lectiu en general, la nostra 

exigència que qualsevol possible acord o resolució, ha de contemplar, per pura 

coherència, que el cost de les armilles interiors antibala, com a equipament de 

treball i seguretat, ha de ser assumit al 100 % pel Departament tal i com ho està 

fent l'Ertzainza. 

 

El sindiCAT, des de les primeres reunions del Comitè Seguretat i Salut Laboral i en 

diversos escrits i comunicats, sempre ha reclamat la dotació d'armilles interiors 

lleugeres per als moss@s  per tal d'aconseguir les màximes garanties de seguretat 

en l'exercici de la nostra professió. Els incidents que s'han patit en els darrers 

anys, els més recents i més que vindran, demostren la necessitat de disposar 

d'una armilla interior antibales com a mesura de protecció laboral de protecció de 

la vida pròpia.  

 

Que el cost i l’enginyeria financera se l’apliqui l’Administració i no faci pagar a qui ja 

posa la seva vida en risc. Esperem que aquest plantejament tingui el suport del 

col·lectiu i que la resta d'organitzacions sindicals treballin també en aquesta línia. 

 

Davant l'històric de despropòsits, dilacions i incompetències per part del Dep. 

d'Interior amb el tema de les armilles tenim prous motius per desconfiar de les 

recents declaracions del Conseller Espadaler. Estarem pendents de les novetats que 

hi hagi al respecte.   

 

Secretariat Permanent del CAT. 

CATalunya a 16 d'agost de 2013 



REPÀS HISTÒRIC DELS DESPROPÒSITS, LES DILACIONS I 

LES INCOMPETÈNCIES DEL DEP. D'INTERIOR: 

En declaracions a la premsa (agost '13) el conseller Espadaler ha 

afirmat que:  

 

 

 

 









Època Puig-Prat 

 

 

 

 

 



 

 

 

















Època Saura-Boada-Delort... 

 

 

 

 

 















Editorial de l'Evolució núm. 113 publicada el 1r trimestre del 2009 

 

 



 


