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.
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