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SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENTS 17-11-2022 

 

 
Dijous, 17 de novembre, vam assistir 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: 

 

GENERAL: 

 
• Nova uniformitat: 

o Com van informar a la subcomissió anterior, continuen les dates previstes. 

Arribada al mesos de desembre i gener, potser alguna jaqueta durant 

febrer.  

 

• Petició d’armilles reflectants individuals. Previsió de temps d’arribada?  

o Encara no hi ha data, però continua prevista la dotació. 

 

• S’ha trobat algun armariet com van parlar a l’anterior subcomissió? 

o Continua en estudi, però el problema més greu és la manca d’espai. 

 

• Estat del catàleg del calçat adaptat. 

o  Encara no hi ha previsió d’entrega. En aquests moments estan pendents 

d’informe i compra. 

 

• Tema vehicles en general, previsió: 

o Uns 283 vehicles de paisa, començaran a arribar a partir de juny. 

o A l’agost – setembre de 2023, uns 176 vehicles, 2 vehicles elèctrics, 

vehicles de trànsit i tot terreny.  

o Hi ha previst 909 vehicles per 2024. 

 

• Bateries tàser amb les pestanyes trencades: 

o Ja han arribat les noves i cap a finals de novembre ja es podem portar a 

canviar. 

 

• Prismàtics tèrmics per a les dependències policials: 

o Per ara, els prismàtics que hi ha es trenca una peça molt sovint, però ho 

estudiaran.  

 

CGIC i CGINF: 

 

• Roba de motorista i cascs de paisà. Es va demana que segui perfil gris, talles 

estàndard i cascs personals. S’ha arribat a un acord? 

o S’està treballant a qui s’ha de dotar de l’equip i quins pantalons dotar. 

 

 

mailto:uspac@uspac.cat
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G9QAU2BE/www.uspac.cat


    277/2022 

 
   

________________________________________________________________________________________________ 

UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 

Nicaragua, 48, 2 - 6 | 08029 Barcelona | 930 311 606 
uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 

 

  

• Aparells de comunicacions o equips de ràdio antics i manca d'equips de comunicació.  

o Es continua treballant.  

 

APEN: 

 

• Manilles: 

o S’ha elevat un informe i està pendent d’arribar. 

 

• L’autocar s’ha tramitat el plec, pel 2023 esperem que arribi.  

 

 

BRIMO/ARRO: 

 

• Comunicat separat.  

 

GRUPS DE PAISÀ: 

 

• Se sap quins vehicles arribaran finalment? Insistim que han de ser vehicles que 

hi puguin anar 3-4 companys de manera còmoda i fàcil a l’hora de sortir ràpid 

del vehicles. 

o Encara no se sap quins models de vehicles arribaran. 

• A les dependències policials hi havien braçalets que el personal de paisà podien 

demanar. Ens informen que hi ha regions que no disposen i els han de demanar 

a Barcelona en cas de que facin falta per algun dispositiu. 

o Totes les comissaries haurien de disposar, desconeixen el procediment per 

demanar-los. Des de la USPAC ho comprovarem i informarem. 

 

TRÀNSIT: 

 

• Dotació de pantalons operatius per a tot el personal de la Divisió. Quina previsió 

hi ha d’arribada? Es demana que hi hagi dues tires reflectants. 

o S’està preparant la licitació per dotar de dos pantalons als no motoristes, 

la tira única és perquè té un angle especial i es veu millor que posant dos 

tires. En teoria és de més qualitat el reflectant que porten una tira només. 

A més ens informen que van ser els especialistes de la divisió de trànsit 

qui van sol·licitar posar aquest sistema. 

 

• Com avança la dotació d'armilla airbag? 

o S’està mirant el sistema amb oscil·lòmetre i un altre que es conecta amb 

la moto, també un sistema d’armilles que porten led’s per encendre a 

voluntat. S’està fent proves amb diferents opcions, inclòs una armilla que 

pots posar en qualsevol jaqueta. 
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• Es demana fer un estudi d’alguna bota operativa per l’estiu, el personal de trànsit 

passa molta estona amb el calçat sobre de l’asfalt i amb les botes actuals pateixen 

moltíssima calor als peus per la temperatura que desprèn l’asfalt. 

o Ens informen que és un tema que s’ha tractat en altres condicions 

meteorològiques i que els experts en la matèria informen que això és un 

problema que es resol amb mitjons. 

 

• Els cascs temporals que estan arribant, les talles no són les mateixes que els 

actuals, són més petites. 

o SGAS és conscient i estan fent els canvis oportuns.  

 

TEDAX: 

 

• Cascs anti-fragmentació:  

o Ens tornen a informar que no ha arribat cap demanda de cascs 

unipersonals. Que s’ha informat i hi ha 12 per tot el personal de TEDAX.  

 

• Com va l’estudi de la licitació dels robots? 

o Està molt preparada, no hi ha data previsió, però s’està treballant. 

 

 

 

 
 
Us recordem que per fer-nos arribar les vostres consultes i davant qualsevol 

incidència i/o queixa no dubteu en 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, 20 de novembre de 2022 
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