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Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Necessitat d’incorporar una peça de roba per protegir el cap en dies
de fred.
Senyora,
La uniformitat de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra està estructurada
sobre la base d'un concepte de capes que proporciona un ampli ventall de
combinacions i configuracions i permet adaptar-se a les necessitats de qualsevol
agent en qualsevol indret.

Esc rit De núnc ia

Amb l'arribada del fred i el registre de baixes temperatures, com ocórrer gairebé cada
any, es fa necessària una peça per protegir el cap amb roba d'abrigar, per tal de
suportar les baixes temperatures arreu del territori. A l’efecte, des del Sindicat
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que això és imprescindible per
poder realitzar la tasca policial amb el confort necessari.
I per al cap, la nostra organització sindical considerem que la millor opció és un capell
de llana. Mantenir el cap calent és realment important perquè és per aquest part del
cos per on marxa la nostra calor corporal. Així si el cobríssim amb una peça de roba
ens ajudaria a conservar la calor.
Això ha quedat patent aquest hivern que ha començat fort amb la borrasca
“Filomena”. Les persones membres del cos de mossos d’esquadra han hagut de
realitzar el servei a temperatures baixes, sense disposar d'una peça d'abrigar pel cap.
Alguns efectius, per suplir aquesta mancança, fan servir els seus capells de llana per
pal·liar el fred que senten.
És per tot això, que des del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció general de
Recursos Humans i a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
fer les gestions oportunes per facilitar la dotació d'aquesta peça (un capell de llana)
que d'una banda millorarà l'adequació de l'operativitat del patruller proporcionant
confort i protecció davant de condicions climatològiques adverses i d’altra, permetrà
unificar la nostra imatge com a col·lectiu.
Atentament,

Pedro Ortiz Rodrigo
Delegat del SAP-FEPOL a la RPP
Lleida, 10 de febrer del 2021
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