
   

ARMILLES PRIMER PELS ENQUESTATS ? 
 

En data 4 de febrer , el diari “La Vanguardia” ha fet públic i 
notori que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat la compra de 13.500 armilles antibales per als 
Mossos. Sorprenentment, l’esmentat article informa també 
sobre els criteris que presumptament pensa utilitzar el 
Departament d’interior per a realitzar el lliurament de les 
armilles individuals als agents del CME. 

 
Segons el referit article, el Departament ha expressat que està previst que a l’ hora 
de lliurar les primeres armilles es tingui en compte els agents que van 
contestar l’ enquesta que la conselleria va fer temps enrere entre la plantilla per 
conèixer el grau de demanda de manera que els que prop de 2000 membres del cos 
que van respondre la referida enquesta tindran certa prioritat sempre que formin part 
d’ equips que treballin al carrer. 
 
Aquesta informació és del tot inversemblant i, en cas que hagi estat el propi 
Departament d’Interior qui l’hagi facilitat a la premsa, els sotasignants ens mostrem 
totalment contraris i indignats amb el criteri exposat en el diari “La Vanguardia 

(04/02/14)”. 

 

En aquest sentit l’ SME-CCOO, SPC i CAT volem recordar que mai vam estar d’ 
acord amb aquella enquesta ja que partia del supòsit del copagament de l’ armilla i 
nosaltres sempre hem defensat que aquesta peça havia d’ estar completament 
subvencionada pel Departament. Així, vàrem demanar la retirada de l'enquesta 
presentada a la Intranet perquè enteníem que condicionava la voluntat dels 
agents, amb el fet de “mostrar l’interès” acceptant el copagament o el 
pagament íntegre d'aquest material indispensable i imprescindible per la 
seguretat dels agents de la PG-ME. 
 
De la mateixa manera, volem recordar que vam ser nosaltres qui vam defensar 
en tot moment el NO copagament i que han estat les nostres reunions amb els 
grups parlamentaris les que han pogut propiciar el canvi de rumb en el criteri inicial del 
Departament d’ imposar el copagament de les armilles, criteri que, a la vegada, i en 
pròpies declaracions del Conseller Espadaler, havia estat recolzat pel sindicat majoritari 
(SAP-UGT). (La Vanguardia, 21/08/13)1 
 
Així doncs, avui hem adreçat escrit al Conseller Espadaler tot demanant-li que 
confirmi o desmenteixi els termes exposats pel diari “La Vanguardia” en data 4 
de febrer de 2014 i, en tot cas, que ens informi amb claredat si aquest Departament té 
previst prioritzar aquest repartiment fora dels termes que se’ns ha informat fins ara.  
 
Barcelona, a 05 de febrer de 2014 

 

  SPC                        SME-CCOO             CAT 

                                                           
1
 “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 Vanguardia, 21/08/13) 
 








