
    
 

         
 
 
SR. RAFAEL OLMOS  I  SALAVER 
DIRECTOR GENERAL DE POLICIA 
 
Sr. Els darrers esdeveniments greus que hem patit al col·lectiu i la 
manca de voluntat de solucions per part seva i de l’Administració, 
ens condueixen irremediablement a iniciar mobilitzacions que, al 
nostre entendre, vostè pot evitar. 
Li adreçem aquest escrit amb el desig de trobar solucions a tota la 
problemàtica que ens envolta.  
 
NO POT SER que el nostre director, sota una directriu d’obligat 
compliment ( instruccions 4 i 5/2008 ), ens adreci directament a 
afers interns pel fet de donar compliment a aquesta, 
 
NO POT SER que, el nostre director, ens obligui a no poder 
acreditar ni exercir el criteri de proporcionalitat davant d’una 
agressió a un agent de la seva policia,      
 
NO POT SER que aquest Departament signi acords i no els doni 
compliment, 
 
NO POT SER que, any rera any, empitjori la qualitat i la reposició 
del material amb el qual desenvolupem la tasca policial. 
 
És, per tot l’esmentat, que li demanem abans d’iniciar mobilitzacions 
el compromís i la voluntat de solució i diàleg per analitzar totes les 
mancances reals i per endegar els compromisos pactats en els 
acords tant de vestuari com de disponibilitat dels seus agents. 
 
Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i/o aclariment. 
 
Catalunya 11 de juny del 2008 
 
    

SPC     CAT  
 



  
 

 
 

ESTEM FARTS 
 

 
 DE LES MALEIDES INSTRUCCIONS 4 i 5 /2008... 

 
DE LA DISPONIBILITAT DELS EFECTIUS 
D’INVESTIGACIÓ... 
 
DE LES GREUS MANCANCES DE MATERIAL I 
CONDICIONS LABORALS D’ARRO, BRIMO, FURA, 
etc... 
 

PER TOTS AQUESTS MOTIUS I MÉS 
 
Us convidem a TOTS a assistir a l’assemblea 
informativa que celebrarem el proper dimecres dia 11 
de Juny de 2008 a les 18:00 hores al Centre Cívic 
FORTPIENC situat al C/ Ribes, 14 08013 de Barcelona. 
Molt a prop de l’estació del NORD.  
 
Us esperem la vostra assistència és important, si com 
nosaltres esteu farts de patir les conseqüències de les 
instruccions 4 i 5 / 2008 i més vine. 

 
Catalunya a 6-06-2008 



  
 

 
 

JA NI HA PROU!!! 
 
 
Per que els mossos i mosses d’esquadra no som els 
sparrings dels “malfactors”, LA FORÇA TRANQUIL·LA DE 
LA INTEL·LIGÈNCIA JA HA PERDUT LA PACIÈNCIA.  
 

Els sindicats corporatius dels mossos d’esquadra instem als 
responsables del Departament d’Interior a que en la 
màxima brevetat:   
 

1.  Deroguin les instruccions 4/2008 I 5/2008. 
 

2. Es doti a tots els membres del cos dels elements i 
estris policials, per garantir la nostra seguretat. 

 

3. Es depurin responsabilitats dels responsables 
“intel·lectuals” de les esmentades instruccions. 

 

4. Que el Departament d’Interior es personi, no 
solament davant els mitjans de comunicació, com 
acusació particular en tots els casos en que han 
resultat agredits o denunciats amb falsedats. 

 

5. Que cessin les persecucions als membres del cos 
crítics amb l’actual gestió del Departament. 
 
 

Catalunya a 3-06-2008 









 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JA N’HI HA PROU D’AGRESSIONS A MOSSOS CIUTAT VELLA 

 
En una setmana han ferit cinc companys destinats a Ciutat Vella. 
Aquesta nit han estat atacats tres companys del servei Fura de 
Ciutat Vella. Des del CAT donem el nostre suport i recolzament a la 
tasca feta per tots els companys de Seguretat Ciutadana de Ciutat 
Vella i desitgem una prompte recuperació a tots els  companys 
ferits. 
 
Demanem als comandaments una planificació dels serveis de 
seguretat ciutadana que tingui en compte els protocols de  seguretat  
dels agents amb els mitjans humans i materials necessaris. La 
preservació de la integritat física dels mossos ha de ser la màxima 
prioritat. 
 
Exigim al DIRIP que deixi sense efecte l’última instrucció sobre l’ús 
d’armes i reguli una nova instrucció que tingui en compte la realitat i 
la complexitat de la tasca de seguretat ciutadana. 
 
Exigim que mentrestant és deixi la possibilitat de defensa als/les 
mossos/es i es despenalitzi l’ús d’instruments policials de defensa 
tenint clar que, tot el material de protecció i defensa, ha de ser 
donat de dotació amb la major urgència possible. 
 
Com sempre farem un seguiment exhaustiu del compliment de les 
nostres exigències. 
 
 
 
 
 
CAT 
Catalunya, 30 maig 2008 
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SUPORT ALS COMPANYS D’ARRO 

 
Desde el CAT volem manifestar el nostre suport a les accions 

reivindicatives dels companys de l’ARRO de la RPMB en relació a 

les contradiccions en l’aplicació del nou reglament d’ús d’armes. 

FELICITEM ALS TRÒPICS I AL SEU COMANDAMENT PER 

ARRIBAR A CONSENSUAR I A DUR A TERME DE MANERA 

REGLAMENTÀRIA LA SOL·LICITUD DE SERVEI AL METRO DEL 

PASSAT 30/04. 

Demanem a l’administració que escolti la veu dels companys/es que 

fan tasques de Seguretat Ciutadana de paisà. I, que juntament amb 

els sindicats, adeqüem la nova instrucció “04/08 d’armes i eines 

d’us policial” a la realitat i necesitat operativa del Cos MM.EE.  

Demanem que les eines necessàries per fer servei de paisà (funda 

de l’arma) així com els elements de seguretat de defensa (bastó 

extensible) siguin donades de dotació.  

Salut! 

CAT 

Catalunya, 9 maig 2008 
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DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA. SR RAFAEL OLMOS 
 
ASSUMPTE: ESMENES A LA INSTRUCCIÓ 4/2008 D’11 DE MARÇ 
SOBRE LA UTILITZACIÓ D’ARMES I EINES D’US POLICIAL. 
 
Sr. Olmos, 
 
Una vegada publicada la Instrucció 4/2008 d’11 de març, sobre la 
utilització d’armes i eines d’ús policial, i sense haver tingut la possibilitat 
de fer suggeriments o esmenes, el sindicat CAT vol presentar-li les 
següents apreciacions respecte a la tinença i l’ús d’eines policials per 
algunes de les unitats del CME que no han estat preses en consideració 
segons l’Annex de l’esmentada instrucció i que, tenint en compte les 
característiques dels serveis que realitzen haurien d’estar també 
autoritzades genèricament. 
 
El CAT suggereix que la defensa o bastó extensible, per les seves 
característiques, hauria d’estar regulada per a: 
 
Les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC) que realitzen serveis de 
patrullatge amb motocicleta, per motius de seguretat física dels agents 
en el cas d’accident de trànsit.  
La caiguda amb motocicleta sent portador d’una defensa rígida o 
semirígida de 50 cms a la cintura pot causar lesions a la cadera. En canvi, 
la defensa o bastó extensible, pel seu reduít tamany, és una eïna que 
s’acopla perfectament a l’usuari. 
 
L’Àrea del Grup Especial d’Intervenció (AGEI) (segons el 
Procediment Normalitzat de Treball, PNT 21) que precisa d’un estri com la 
defensa o bastó extensible per a totes les intervencions policials pels quals 
poden estar requerits. És un estri que es pot simular sota la roba de paisà, 
no crea problemes de mobilitat física i és de ràpida manipulació en cas de 
necessitat. 
 
L’Àrea de Brigada Mòbil (ABM) i les Àrees Regionals de Recursos 
Operatius (ARRO) (segons PNT 21) que precisa també d’un estri com la 
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defensa o bastó extensible per a determinats serveis de paisà, la protecció 
de personalitats, les entrades i perquisicions a locals i domicilis, els 
trasllats penitenciaris i els dispositius estàtics de control (DEC). 
 
Els agents de la BRIMO i l’ARRO que realitzen aquests serveis especials 
valoren necessària la utilització de la defensa extensible per les seves 
característiques.  És un estri que es pot simular sota la roba de paisà, no 
crea problemes de mobilitat física i és de ràpida manipulació en cas de 
necessitat. 
 
Tanmateix, el CAT suggereix que la defensa elèctrica, per les seves 
característiques, hauria d’estar regulada  per a: 
L’Àrea de Brigada Mòbil i les Àrees Regionals de Recursos 
Operatius (segons PNT 21) que precisar d’un estri com la defensa 
elèctrica per a  determinats serveis de protecció de personalitats i serveis 
d’ordre públic. 
Pel seu tamany és un estri que disposa de la discreció necessària i 
dissuasió preventiva davant persones en accions hostils concretes i 
aïllades. 
 
Pel que fa a l’ús dels esprais de defensa personal, la seva efectivitat es 
basa precisament en l’acció lacrimògena que actua sobre les zones 
mucoses (nas, ulls i boca). Fora d’aquestes zones vulnerables, la seva 
utilitat defensiva és inoperant. Per això, no s’enten com la instrucció 
regula evitar projectar el contingut de l’esprai de defensa directament 
sobre les mucoses de les persones.  
 
A part de les eines mencionades, la Instrucció no fa cap referència a la 
defensa rígida antimotins, els fumigens, els lacrimògens i les pilotes de 
goma. 
 
Respecte a la defensa rígida antimotins dir que, sent una eina de 
dotació per a les  unitats de l’Àrea de Brigada Mòbil (segons el pnt 21) 
no ha estat regulada en la instrucció.  
 
Afegir també, que les ARRO disposen de fumigens i pilotes de goma i 
la BRIMO amplia aquesta dotació amb lacrimògens. Totes aquestes 
eines són de dotació policial necessàries per a desenvolupar tasques 
especialitzades d’ordre públic i tampoc han estan regulades. 
 
 
Per tot això, 
 
El sindicat CAT sol·licita a aquesta Direcció general de la Policia que 
s’afegeixi a l’annex de les unitats autoritzades de la Instrucció 4/2008 
d’11 de març, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial, l’ús de la 
defensa o bastó extensible a l’Àrea del Grup Especial d’Intervenció, 
l’Àrea de Brigada Mòbil, les Àrees Regionals de Recursos Operatius i els 



serveis en motocicleta de les Unitats de Seguretat Ciutadana, l’ús de la 
defensa elèctrica a l’Àrea de Brigada Mòbil i a les Àrees Regionals de 
Recursos Operatius, i es contempli a la instrucció la regulació de la 
defensa antimotins a l’Àrea de Brigada Mòbil, els fumigens i pilotes 
de goma a les Àrees Regionals de Recursos Operatius i a l’Àrea de 
Brigada Mòbil, i els lacrimògens a l’Àrea de Brigada Mòbil. 
 
Tanmateix, sigui modificat el punt 3.4. sobre la descripció de l’esprai de 
defensa personal on fa referència a la regulació de no utilitzar-lo 
directament a les mucoses de les persones. 
 
El sindicat CAT suggereix que abans de dotar, regular o procedimentar les 
unitats policials del CME, siguin prèviament consultades i preses en 
consideració respecte a les seves experiències i necessitats, amb el fi 
d’aconseguir instruccions més acords amb la realitat. 
 
 
 
 
Catalunya, 27 de març de 2008 
 
 
 
Jaume Gustems i Segura 
Delegat del CAT 
Seguretat i salut laboral del CAT 
 
 
 
















