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NO TENIM DRET NI A UNA FUNDA 

D’ARMILLA NOVA ?? 
 
 

Des d’USPAC, novament ens hem quedat al·lucinats i perplexos per la gestió que 
està portant a terme l’Administració amb el nostre material de dotació, en aquest cas, 
posarem èmfasi amb les fundes d’armilla exteriors. Parlem de “salubritat”, “pulcritud”, 
“netedat” i “respecte”,... unes paraules que l’Administració no compleix amb el cos de 
Mossos d’Esquadra, bé amb l’escala bàsica no. 
 
 

Com molts de vosaltres heu pogut comprovar amb 
les fundes exteriors de les nostres armilles resulta 
ser que no tenim dret a que la funda d’armilla 
que se’ns lliuri sigui nova i de primera mà, 
sinó tot lo contrari, ens entreguen algunes 
fundes de segona mà, brutes, utilitzades i fins 
hi tot, alguna funda porta el número de TIP de 
l’anterior company/a que la portava... PATÈTIC!!!  
 
 
Davant la perplexitat on en algunes comissaries 
havien rebut fundes d’armilla brutes i que estaven 
utilitzades, sense saber-nos dir si aquesta funda era 
de segona mà o no, vam elevar la queixa a 
l’administració. La resposta és de traca i mocador, 
“La Prefectura i la SGAS, tornen a assignar l’estoc 

d’armilles” Així doncs, la única incidència és que se’ls ha colat alguna que no havien 
netejat i l’havien lliurat bruta, però segons ells, és normal rebre una funda d’armilla 
de SEGONA  mà. 
 
És una resposta patètica i lamentable per part de la nostra Administració, tant que 
volen vetllar per la nostra bona imatge i pulcritud, i resulta què ens 
entreguen armilles brutes i fundes de segona ma?. Senyors de l’Administració, 
veieu normal aquesta gestió una policia moderna? 
 
Novament, podem veure com des d’una oficina decideixen el que podem portar i no 
portar els Mossos al carrer, on a part de tot això i van haver un munt d’amidaments 
errònies i mal preses, es van tenir que desplaçar molts companys/es fora del seu torn 
de treball a Egara per tal de tornar a realitzar amidaments. I ara això,...? si us plau, 
respecti’ns, només els hi demanem que ens tinguin respecte. 
 
 

SENYOR CONSELLER, DIRECTOR GENERAL, MAJOR DEL COS DE 
MOSSOS D’ESQUADRA,... A VOSTÈS L’ADMINISTRACIÓ TAMBÉ ELS HI 

ENTREGUEN MATERIAL I ROBA DE SEGONA MÀ...? 
 


