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          SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENTS 28-04-2022 

 

 

Dijous, 28 d’abril, hem assistit a la Subcomissió de Materials. Us fem un resum 

dels punts més importants aportats per la USPAC.  Si necessiteu ampliació o 

aclariment podeu contactar directament amb la delegada de Riscos Laborals: 

 
Vehicles en general: 

 

Aniran arribant entre Abril-Maig del 2023 una entrega, novembre-desembre una 

altra. Després es farà un rènting anual. 

 
Uniformitat:  

 

• Nova decepció: Hauria d’arribar aquest estiu, però sembla ser que no. Hi 

ha problemes amb el subministrament. Al maig se signa el contracte, però 

ja han dit que en 3 mesos no es podrà servir la uniformitat. 

• El canvi de la funda d’arma dels agents en pràctiques està a punt d’arribar 

i es farà el canvi aviat.  

 

Unitat ARRO - BRIMO: 

 

• Respecte a la jaqueta: Es farà la dotació el 2023. Després de tants anys 

esperem que sigui així. 

• Botes: S’ha creat una comissió amb personal ARRO-BRIMO i personal de 

Prevenció de Riscos, per tal d’estudiar i provar el calçat idoni. Amb el 

resultat es convocarà una reunió i es licitarà el resultat que doni la 

comissió. 

• Tapaboques ignífug per ARRO: Ens donen la raó, es farà licitació i dotaran  

al personal. 

• Armilles exteriors tipus MOLLE: Ens contesten que les armilles disposen 

de lloc suficient per al material de dotació. USPAC manifesta que hi ha 

personal que porta material que hauria de ser de dotació per ser necessari 

i que s’hauria de tenir en compte. 

• Càmeres unipersonal BRIMO: Es renovaran les càmeres l’any vinent. 

S’està estudiant el tractament de les dades de les gravacions. Però no es 

farà dotació per tots els agents. 

• Els llançadors porten armilla MOLLE que no és ignífug. Es canviarà aviat i 

es dotarà de material ignífug.   
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Mitjans aeris: 
 

• Dotació de jaquetes d'abric: Se’ls hi dotarà de les mateixes jaquetes 

d’ARRO – BRIMO. 

• Dotació d'una uniformitat genèrica: Ens contesten que ja disposen de la 

uniformitat bàsica del cos. 
 

 

Unitat de drons: 
 

• Manca de jaqueta d’abric: Ens comenten que disposen de la mateixa 

jaqueta d’ACSO. 

 

 
APEN: 

 

• Estat de viabilitat de vehicles unimampara: Continua en estudi, però la 

viabilitat serà difícil. 

• Vehicles massa alts per entrar en rescloses: Es troba en estudi el tipus de 

vehicle amb el qual es pugui accedir a qualsevol jutjat i no haver de 
descotxar a la via pública. 

 
 

TEDAX: 
 

• Robots: Han d’arribar robots nous molt més lleugers i petits, fins i tot 

podran passar per sota dels vehicles. 

 

 
Unitat de muntanya: 

 

• Respecte a la possibilitat d’un val o pagament per adquirir material tècnic: 

Tots els materials s’han d’adquirir per licitació. Ens informen que tot el 

material ha sigut consensuat amb les unitats pertinents. 

 

 

Unitat de seguretat ciutadana: 

 

• Nomenclàtor de trànsit no actualitzat a la tauleta: No tenien coneixement, 

ho comprovaran. 

• Estat del catàleg del calçat adaptat i de les fundes d'armes: Continuen 
treballant. 
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• Lliurament de fundes d’armilla que ja han sigut fetes servir i brutes, sense 

rentar i sense espatlleres: Ens informen que les fundes que arriben han de 
trobar-se en bon estat. En cas que no sigui així s’ha de comunicar. 

 
 

Grups de Fures: 

 

• Dotació jaqueta d’intervenció: avui dia no hi ha jaquetes i tampoc es 

preveu per ara la seva dotació. 

 

 

Trànsit: 
 

• Possibilitat de connectar les càmeres fotogràfiques de les tauletes per 

penjar les fotos i estalviar temps i tràmits: S’està treballant en noves 

funcionalitats de les tauletes. 

• Sembla que s’estan comprant vehicles de rènting de trànsit, però... sembla 

que molts d’aquest vehicles no es troben en bon estat com per fer-se la 

compra: Ens informen que, per ara, de trànsit no s’està comprant res. 

• Càmeres antigues: Ha d’arribar reposició. 
 

 
 

Unitat de Subsol: 
 

• Manca de traçabilitat de les peticions de compra de material. Impossible 
que puguin fer el seguiment. 

 
 

 

Us recordem que per fer-nos arribar les vostres queixes, davant 

qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a consultar al vostre 

delegat/da o enviar-nos un correu a riscoslaborals@uspac.cat i ho 

traslladarem on pertoqui de manera immediata. 

 

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S! 

 

 

                                                                    

 

Barcelona, 28 de abril de 2022 
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