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 ferho 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 possibleintentarem 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.
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