Constituïda la Comissió per la Seguretat i l’Equipament del CME
1a. reunió (maig 2011)
Aquest dimecres 25 s’ha constituït la comissió per la seguretat i l’equipament del CME d’acord
amb el compromís adquirit en la comissió de negociació del Departament, la DGP i les
organitzacions sindicals.
En aquesta primera reunió l’Administració ens ha proposat 4 temes per treballar: les armilles
interiors, el vestuari/uniformitat, l’equipament/material i la prevenció de riscos laborals.
Per algun sindicat l’armilla interior és la prioritat. Per un altre la dotació de vestuari necessari.
Des del CAT hem plantejat la primera pregunta: Quin és el pressupost que disposa el
Departament? L’Administració respon que no hi ha pressupost ni previsions, i les noves
adjudicacions es calculen que fins el 2013 no seran possibles.
L’administració proposa millorar la gestió de la reposició de vestuari i uniformitat per generar un
possible pla d’estalvi del pressupost destinat i poder dedicar-ho a d’altres necessitats.
Des del CAT ens preocupa especialment la proposta de “millorar” la gestió de la reposició.
Entenem que fins a la data han estat reconeixent que les coses no s’estaven fent correctament i,
ara que pinten bastons, demanen als sindicats la implicació per sanejar el que fa temps estan fent
malament.
Es proposa que la reposició de vestuari sigui similar a la d’altres cossos policials pel mètode de
punts per tal que cada agent pugui gestionar les seves reposicions i racionalitzar les veritables
necessitats dels agents del Cos.
El CAT ha esmentat prioritzar la dotació de vestuari i equipament d’aquelles unitats que
històricament estan reclamant-les com la roba d’abric, epis, guants antitall, proteccions pels
motoristes,...
Les armilles han estat novament punt de controvèrsia. Les posicions estan molt distants (model,
unitats, obligació, voluntarietat, dotació, subvenció, despesa, ...)
El CAT ha demanat també que des de la comissió s’insti al Departament a elaborar un nou
decret d’uniformitat pel CME més generalista i reglamentat per futures instruccions, ja que el
que tenim és obsolet i blindat.
S’ha esmentat que tots els acords presos a la comissió haurien de passar per l’aprovació del
Comitè de Seguretat i Salut Laboral com a òrgan competent, col·legiat i paritari.
L’administració proposa pel mes de juny la segona reunió amb propostes més concretes sobre la
gestió de la reposició de vestuari.
Des del CAT reiterem que una comissió de seguretat i l’equipament sense destinar ni un
euro en els treballadors/res és una presa de pèl. Volen marejar la perdiu, desviar l’atenció i
fer-nos perdre el temps a tots, especialment als treballadors/res.

SALUT!

CATalunya, 27 de maig de 2011.

