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          SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENTS 22-06-2022 

 

 

Dimecres 22, de juny, 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: 

 

Generals 

 

• Estat del canvi de fundes d'armes dels agents en pràctiques. 

o Ja han arribat les fundes, quan estiguin tots als seus nous destins 

les enviaran. 

 

• Els porta carregadors dels agents en pràctiques són estàndard de 15 bales, 

però els carregadors que porten són de 17 bales, per això no tancant.  

o Es cert i ja estan arreglant el tema. 

 

• Estat del catàleg del calçat adaptat i de les fundes d'armes.  

o Com sempre estan treballant en el tema, en principi sembla que es 

troba molt avançat. 

 

• Als vehicles nous: 

o Hi ha filtració d'aigua per al suport de la càmera: Tenen constància 

que ha passat en algun vehicle. De totes maneres s’han adonat que 

s’entela per la condensació i s’està mirant de posar a l’interior del 

vehicle. 

o Les llums dels quadre de control interior no deixa desentelar el vidre: 

S’està mirant de posar una tira de llums exterior. 

 

• Hi ha vehicles que encara han de portar el tornavís per tal d’obrir la 

mampara en cas d’urgència.  

o Es quedaran així. Hi ha un botó d’emergència darrera de l’emissora.  

 

 

• El canvi d’uniformitat es farà efectiva al gener com diu la premsa? 

o Abans de desembre ha de tenir-la tothom i hauran d’esperar a l’ordre 

de posar-la. 

 

• Possibilitat que els Caps de Torn, puguin alimentar el fènix des de la 

Surface, sense estar assignar. 

o Els hi sembla be, però ho han de parlar amb la Dsip. 
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Vehicles 
 

• Vehicles en general:  

o No hi ha res a fer, no hi ha subministrament per vehicles, no obstant 

això ens informen que es renova tot el parc mòbil de trànsit.  

o Si en algun lloc poden deixar algun vehicle, es pot demanar el canvi 

a través de la CSCOT. 

 

• Autocar APEN, quan es preveu substitució? 

o Estan pendents d’anar a veure un autocar a un fabricant, però hi ha 

problemes de fabricació de vehicles.  

o Furgonetes d’apen arribaran 2, a l’abril-maig.  

o Vehicles unimanpara, per ara no és viable. 

 
Trànsit 

 

• Dotació d'armilla airbag i millora als sistemes de comunicacions sense fils 

per als motoristes. 

o S’està treballant una per dins de la jaqueta i un altre de marca 

Alpinestar amb airbag incorporat. 

 

 

• Com es troba l’entrega dels cascos de trànsit i seguretat ciutadana? 

o Estan adjudicats però una empresa a posat un recurs. S’estan fent 

gestions amb SHOIE, per mirar la viabilitat del que encara hi ha per 

sortir del pas fins a la resolució del concurs.  

 

UI 

• Balises GPS actualitzades  a les noves tecnologies. 

o Ens diuen que es demani a l’àrea mitjans tècnics, que quan es 

demanen s’entrega. 

 

• Fundes d’armilles 

o Les armilles també es pot emportar per dins. 

  

 
UNITATS NO UNIFORMADES 

 

• Canvi d’arma reglamentaria per una més compacta per tal d’ajudar a la 

seva ocultació i a la vegada poder accedir fàcilment en cas de necessitat.  

o No hi ha previsió de canviar les armes de tots de paisa, alguns sí 

que tenen, però per tothom no ho faran. Es valorà cas per cas. 
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UCAN 

 

• Previsió d’arribada dels nous vehicles de l’UCAN amb ventilació a les 

caneres, quants arribaran? Els animals en viatges llargs ho passen 

malament. 

o Ens informen que els vehicles els va dissenyar personal de la canina 

en el seu moment. Els que hi ha no es pot modificar. Des de la 

USPAC li farem arribar un aire portàtil per caneres a vehicles i s’ho 

miraran.  

o Fins a abril-maig, no arribaran els vehicles nous. 

 

 

• La bota d'intervenció OP que els hi estan donant, sembla que no és la més 

adient, per la rigidesa i sobreprotecció. Possible solució? 

o La licitació arribarà per finals d’any. Setembre-octubre es farà una 

comanda per menors. 

 
CGINF 

 

• Roba de motorista i cascos de paisà. Quan està previst que arribin?  

o Està en estudi el tipus de roba i com fer-lo.  

 

• Equips de comunicacions de la CGIC i la CGINF s’han quedat obsolets. 

o S’estan canviant el sistemes. 

 

• De l’informe que va realitzar la CGINF de característiques tècniques, 

equipaments, etc. de com haurien de ser els vehicles. Es preveu adquisició 

i lliurament?  

o S’analitza i s’estudia tot el que demanen,  hi han coses que 

s’accepten i altres que no.  

 
APEN 

 

• Canvi del sistema de manilles per trasllats, per alguna més segures que 

les actuals, que els interns se les treuen amb molta facilitat. 

o No tenen constància, ho miraran. 

 

 
TEDAX 

 

• Hi ha previsió d’un nou pickup? 

o Està previst un en la propera renovació. 
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• Cascos caducats de fa anys, es va demanar el canvi. Previsió?  

o Ens informen que es van renovar fa 3 - 4 anys. Després de 

comprovar-ho, resulta que van posar 5 cascos aprox. Però no com 

EPI, tornarem a parlar del tema en la següent subcomissió a més de 

començar a fer gestions amb els responsables de materials. 

 

• Inhibidor molts antics amb les noves tecnologies. 

o S’està valorant que amb les noves tecnologies siguin eficients. Amb 

el que hi ha actualment. 

 

• Dotació d’encenedors per cable a l’hora de fer detonacions. 

o No tenen constància que vulguin aquest material. Però no posen 

impediment a l’hora d’adquirir-ho si fa falta.   

 

 

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, 22 de juny de 2022 
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