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RESPOSTA MANCA GRANOTES   

i MANCA D’EPI’S ARRO 
 

 
Mitjançat l’escrit 12/2021 (febrer) i 55/2021 (abril) per la 

manca de previsió i reposició de granotes ignífugues als efectius 

d’ARRO, hem denunciat una situació límit i insostenible. Fins al 

punt que els darrers efectius incorporats a la especialitat no 

disposen de la uniformitat reglamentària. Doncs bé, hem rebut 

resposta per part de la SGRRHH i us fem el següent resum: 

 

• La licitació del 2020 IT-2020-93 va quedar deserta. 

• L’actual licitació és la IT-2021-59, publicada el passat 27-01-2021, corresponent a 1380 

granotes ignífugues per l’ARRO i 700 per la BRIMO. 

• El cost de licitació: granotes ARRO 235.39€/u i BRIMO 226.17€/u (IVA inclòs). 

• Actualment es troba en fase “ANUNCI DE LICITACIÓ” 

• Desconeixem la data d’adjudicació i signatura contracte. 

• Data de lliurament: màx. 100 dies des de la signatura del contracte. 

 

Sense estoc de peces d’uniformitat, tot apunta, a una bona temporada (afegint la que 

ja portem), sense possibilitat de reposició o dotació d’uniformitat. 

 

En la sessió del Consell de la Policia de data 14-05-2021, hem 

aportat com a punt de l’ordre del dia, fent constar en acta, aquesta 

incidència. Així com quelcom encara no menys important, la 

manca de material de protecció individual (EPI) pels efectius 

que es troben fent les pràctiques d’ARRO. Posant de manifest la 

manca de previsió d’adquisició i dotació de material, evidentment 

i com s’acostuma a dir: “la culpa és molt negra i ningú la vol”. 

Per temps no ha estat, quan el concurs-oposició de Protecció de 

Persones i Béns, 128/228/328 – 2020 publicat el gener 2020, l’inici 

de les pràctiques el maig 2021 (15 mesos després). Lamentable!! 
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