Dotació d’armilles interiors antibala, ja!
Des del CAT us animem, a tots i totes, a registrar una
instància a la DGP per reclamar la dotació individual de
l’armilla interior antibales com a millora de seguretat
en la nostra feina.
Omplim el despatx del Honorable Conseller del
Departament d’Interior Joan Saura i Laporta de
sollicituds a les que ens haurà de contestar i que
serviran com a prova judicial davant una possible
denuncia de petició dels treballadors a ser equipats
amb protecció.
Teniu a la web un model d’instància. Per qualsevol
dubte contacteu amb el CAT.
Actuem a temps. Darrera de cada armilla hi ha una
vida en joc.
Seria hipòcrita veure als representants de la DGP fer
acte de presència davant un ferit o una mort d’un
moss@.
No voldríem estar a la seva pell.
SALUT i protecció !!
CATalunya, 10 de març de 2010.

Sr. JOAN DELORT
Director general de la Policia
ASSUMPTE: Dotació d’armilla interior antibales
En/na______________________________________ funcionari/a de carrera i on
resta de les meves dades consten en aquesta Direcció General de la Policia.
EXPOSA:
Que a l’empara de:
- l’article 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans sobre la seguretat.
- la Directiva 89/656/CEE del Consell de Govern, on s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i de salut per la utilització pels treballadors en el treball
d’equips de protecció individual.
- la Directiva 89/686/CEE (Equips de Protecció Individual) Annex I. Classificació
per categories dels equips de protecció individual en funció del seu procediment
de certificació. Punt 6.10.
- el Conveni número 155 de l’Organització Internacional del Treball, de 22 de
juny de 1981, ratificat per Espanya el 26 de juliol de 1985, sobre seguretat i
salut dels treballadors.
- l’article 2 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals fins que s’inspiri la
normativa específica que reguli la protecció de la seguretat i la salut laboral dels
mossos d’esquadra.
- la Disposició Final Tercera del Pacte sobre els drets de participació dels
membres del CME en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la
DGSC.
Que com a policia del CME desenvolupo funcions de risc on l’exposició a
situacions de contingència desfavorable poden vulnerar la meva integritat física
davant un perill materialitzat amb agressions per armes blanques o de foc que
poden ocasionar un dany lesiu o de mort sobre la meva persona.
Que essent aquests esdeveniments impredictibles, exempts d’estadística
freqüencial i de severitat, i on la percepció i el grau de perillositat són valors
objectius, personals i individuals.
Que davant les probabilitats d’amenaces descrites en el desenvolupament de la
meva professió i amb una especial sensibilitat per la meva seguretat personal.
Per tot això,

SOLLICITO:
La dotació per aquesta Direcció General de la Policia d’una armilla interior
antibales com a equip de protecció individual i mesura de prevenció en la meva
professió.

Catalunya, a __ de ________ de 2010

Signatura:

