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SUBCOMISSIÓ MATERIALS I EQUIPAMENTS 26-09-2019 
 
Avui s’ha celebrat la reunió de la Subcomissió de materials i equipaments amb els 
següents punts a l’ordre del dia: 
 
1. Caducitat cascos ordre públic.  La seva vida útil es considera de 10 anys, fins el 
moment en què arriba la responsabilitat civil coberta. Es compraran 500 cascos per 
cobrir les caducitats d’aquest any i la de l’any que ve d’ARRO i BRIMO. 
 
2. Estat licitacions 2019: 
 
2.1 Nova uniformitat USC. No hi ha calendari. Es continuen fent proves amb 
diferents teixits. També s’estan fent proves amb el teixit de la funda de les armilles 
antibales. Aviat arribaran les fundes de reposició de les armilles antibales. 
 
Peticionem que quan es tinguin els models més definits de la nova uniformitat, es 
convoqui una sessió extraordinària d’aquesta subcomissió per conèixer materials i 
característiques. 
 
2.2 Fundes armilles anti-trauma. Tenim les FEDUR, MK, les MK Duet i les Bonowi. 
De les MK Duet se’n retira el paquet balístic perquè ja tenim protecció de l’armilla 
antibales. 
Es compraran les fundes de duralumini (1500). A tot mosso amb armilla MK se li 
substituirà la funda amb sistema mole ignifugat. Totes aquelles armilles que hi ha al 
magatzem amb fundes deteriorades, serviran per substituir la funda a totes les ARROs 
que encara tenen les fedur (primer trimestre 2020). 
 
2.3 Material de roba de l’ACSO i trànsit arribarà pel primer trimestre de 2020. 
Lamentem que no hagi arribat abans de l’hivern. 
 
2.4 S’està amidant la roba pels aspirants que entraran a l’Escola de Policia aquest 
any. 
 
2.5 Audiovisuals. A finals d’any es lliurarà el material de fotografia, segons el criteri 
de la Divisió de la Policia Científica. 
 
3. Rènting vehicles 2020. S’han actualitzat els plecs per un primer rènting (500 
vehicles): patrulles, furgonetes ARRO i BRIMO, TEDAX, CANINA, TRÀNSIT i motos 
TRANSIT. Però tot està parat. 
 
A DIA D’AVUI EL DEPARTAMENT NO VOL RENOVAR LA FLOTA DE MOSSOS!! UNA 
VERGONYA!! 
 
4. Distribució escuts especialitat Trànsit. A l’espera que surti publicada la 
instrucció per la col·locació dels escuts. Es lliuraran tres escuts i sis o vuit velcros 
(motoristes). S’hauran de cosir els velcros. El velcro no es pot cosir a la peça d’aigua 
perquè deixarà de ser impermeable. 
 
5. Dispositius Personals de Gravació unitats trànsit. Segons instrucció Fiscalia, 
algunes proves d’alcoholèmia s’hauran de gravar. Es farà una prova a alguna ART i es 
formarà als agents de trànsit. 
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6. Compra dels equips EPI en relació al PLASEQCAT. Estava previst comprar 
aquest material a l’última fase de la nova uniformitat, però com que no hi ha 
calendari, ara s’inclourà al pla de rènting dels vehicles. Fins que no es faci el rènting 
no es disposarà d’aquest material. NO HI ESTEM D’ACORD, LA SEGURETAT DELS 
MOSSOS HA D’ESTAR PER SOBRE DE TOT I NO SE LI DONA PRIORITAT!!! 
 
7.  Compra de cadires de qualitat. Ens responen que es va fent reposició de 
cadires. La compra d’aquesta mena de material no és competència de la Divisió, sinó 
que depèn del departament de compres del Departament. 
 
8. Granotes ARRO i BRIMO. BRIMO tindran 4 granotes per agent i ARRO se’ls hi 
farà reposició i tindran 3 granotes per agent. 
 
9. Cascs per a USC. Es posaran en el rènting de vehicles. Rènting que no es coneix 
quan arribarà, així que NO ÉS UNA PRIORITAT PER AL DEPARTAMENT, FINS QUE 
PRENGUEM MAL!!! 
 
10. Vehicles comissats. Es van utilitzant els vehicles comissats i si es preveu que 
serà rentable el seu ús, es contracten.  
 
11. Vehicles de paisà. Es demana que hi hagi varietat de models de vehicles, i que 
la majoria no siguin vehicles petits. Ens responen que el rènting encara no està llençat 
i que hi ha molta diversitat d’opinió sobre aquest tema. 
 
 
 
La conclusió és que el Departament d’interior té parades les inversions en material i 
equipament per al nostre cos policial. Per nosaltres la resposta sempre és la mateixa: 
no hi ha diners. LAMENTABLE!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 setembre de 2019 


