
 

 
 
 
 
 

 
UNIFORMITAT INSTRUCTORS i MONITORS DE TIR 

 
ARMILLES ANTI-BALES MÉS LLEUGERES 

 
Us adjuntem la “resposta habitual” de la DGP i us la comentem 

 
Companyes i companys, 
 
Pilotes fora...! “...és la dotació adequada. Podria estudiar-se...”  
 
Adequada? Justifiquem tècnicament les necessitats de disposar d’una uniformitat més 
i, ens responen que és l’adequada? 
 
QUE RESPONGUIN COM CAL!: Ara no toca. No hi ha pressupost. La posarem a la 
llista de properes dotacions...  
 
Amb aquests tipus de respostes, a les que estem acostumats, només podem pensar 
que tant els responsables de la DGP com els Caps del CME no  treballen plegats colze 
amb colze, no vetllen pel col�lectiu, no volen atendre les problemàtiques dels Cos, no 
estan per la tasca o, el que seria el pitjor, no tenen ni idea. 
 
Si us plau, estaríem disposats a admetre respostes més contundents i aclaridores que 
demostrin que darrera de les paraules hi ha persones amb coherència, seriositat i 
responsabilitat amb uns mínims d’implicació amb els que patim necessitats. 
Demanem que les respostes de la SGRH estiguin justificades amb rigurositat i 
professionalitat incloent els noms dels responsables en les matèries de 
seguretat i salut laboral que amb criteris objectius i tècnics avalin les 
respostes. 
 
I quan ens responen “...es pot o està en estudi...!, Fent servir el vocabulari de l’antic 
Subdirector: Patètic! 
Preferiríem llegir respostes contundents i realistes: No tenim temps!. No ens hi volem 
dedicar!. Ara no ens atabaleu!. Tenim altres prioritats!...  
 
En concret, les armilles anti-bala és un tema que s’arrossega des de fa temps. Ens 
demostren que no consulten actes, comunicats, peticions al comitè de seguretat i 
salut... no ens val sempre les mateixes respostes. 
Això si, amb l’estudi de la ISO (143.840 €), a més de la implantació i el 
seguiment (un fotimer més d’euros), els agents d’ARRO, per posar exemples, 
podrien haver rebut la desitjada granota d’hivern que fa ja 5 anys que la 
reclamen. O dotar el col�lectiu de guants anti-tall. O de les jaquetes i els 
cascos de motorista pels de Trànsit... 
 
Tot el que reclamem són mesures de prevenció necessàries. 
 
VERGONYÓS!!! 
 
CATalunya 23 d’octubre de 2009 






