
   50/2023 

 
   

________________________________________________________________________________________________ 

UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 

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

 

          SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENTS 16-03-2023 

 

 
Dijous, 16 de març de 2023, 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: 

 

GENERALS 

 
• Nova uniformitat: 

 

o Problemàtica a l’hora de canviar de talles.  

▪ Ens informen que no hi havia estoc disponible, que ja es pot 

demanar canvis. 

o Les botes actuals no són còmodes. Possibilitat de fer un canvi de model? 

▪ Ens informen que no es faran canvis. L’última bota l’ha guanyat 

FALK i sembla que són molt millors. 

o La cremallera i butxaques dels pantalons, són dèbils, ja es comencen a 

trencar. També manca les travetes del sota-cinturó. 

▪ Ens informen que el percentatge de cremalleres que s’han trencat 

és normal, que les butxaques s’han fet d’aquest material perquè si 

es feia amb teixit faria molta calor. Respecte a la traveta es valorarà 

d’afegir en la següent compra. 

o Les camises noves s’estan fent malbé amb la fricció de l’armilla antibales i 

a més són curtes. També fan malbé els cinturons de seguretat dels 

vehicles. 

▪ Ho saben i ho tenen en compte. Amb les noves fundes d’armilla es 

solucionarà. 

 
• Com va l’estudi de la possibilitat del canvi d’un altre tipus d’armariet on es pugui 

posar les botes a dins però separades de la roba neta, per tema higiènic. 

 

o Es continua estudiant. Tenen predisposició a fer-ho. 

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

 

o Ja s’està fent l’entrega del calçat, els tirants encara està pendent. 

 
• S’ha mirat els prismàtics tèrmics per a les dependències policials? 

 

o No es farà.  

 
• Quan es farà efectiva l’entrega de la jaqueta a les zones no prioritàries. 

 

o Ja s’està fent, la previsió és que durant el mes d’abril ja estigui acabada 

l’entrega. 
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• Entrega de vehicles. 

o Vehicles de paisà. 

▪ Si tot va bé, durant l’estiu arribaran 283 vehicles. 

o Furgonetes 

▪ Seran Ford i arribaran el 2024. 

o Vehicles de trànsit, tot terreny i elèctrics. 

▪ Han d’arribar 176. Abans del 31 de desembre de 2023.  

 
• Hi ha regions on USC disposa d’etilòmetres molt antics. Possibilitat de fer el canvi 

amb els etilòmetres una mica més moderns que funcionin correctament? 

 

o S’ha de parlar amb la Divisió de Trànsit, els etilòmetres no ho porten ells. 

 
• Possibilitat de dotar d’escuts plegables als vehicles preparats per aquest sistema 

i que no es troben equipats. 

 

o No ho faran.  

 
• El sistema de lots dels vehicles nous, és diferent i dificulta el porta lots carregats 

quan s’avarien. Es pot posar un carregador dels antics a tots els vehicles?  

 
o La pròxima reunió tornarem a tractar aquest tema. 

 
• Tornem a insistir en la formació i dotació de torniquets al personal de CME. 

 
o Hi ha un grup de formadors que es va parar per la pandèmia, s’està 

treballant per tornar a posar en marxa. 

 

CGIC i CGINF 

 
• Com va l’estudi per dotar de roba de motorista i cascos de paisà.  

 
o Encara està pendent d’arribar a un acord amb la CGIF i CGINF. 

 

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

comunicació. Des de la reunió amb CGINF ens diuen que està en estudi i que 

traslladem el tema a la subcomissió de materials. A l’anterior subcomissió es va 

dir que s’estava canviant els sistemes. Com van aquests canvis?  

 

o Es troba en estudi, s’està treballant... És al·lucinant!! 

 
• Sol·licitud de creació de grup de treball per dotació d’arma compacta. 

 

o Ho tornarem a parlar en la següent comissió. S’ha d’estudiar diverses 

coses sobre aquest tema. Especialistes en xutar són!! 

 
APEN 

• Ja ha arribat l’informe de les manilles? 
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o Si, ho mirarem amb més detall. 

• Previsió d’arribada de l’autocar. 

 
o No hi ha previsió, per temps d’entrega aquest any impossible i el 2024 

tampoc creuen que sigui possible. 

 
• Continua sense ser viable els vehicles “unimampara”? 

 

o Cap empresa vol fer l’estudi i les proves per homologar-lo.  

 
• Carpes al perímetre de les presons per resguardar el vehicle del fred i la calor 

quan es fa la vigilància de la part posterior de les presons.  

 

o Ens deriven a parlar amb justícia, ells no han dotat de cap carpa a cap 

presó.  

 
ARRO / BRIMO 

 

• Dotar d’un “busca polos” per vehicle.  

 
o Primer s’ha d’acabar de fer els protocols de les actuacions i després ho 

tornem a parlar. 

 

• Fums interiors a les furgonetes, generant alguns problemes de salut, s'ha 
reparat avaria? Situació actual. 

 
o Ens citaran per fer les comprovacions. La previsió era pel 27 d’aquest 

mes, però ens canviaran la data.  

 
• Tapaboques ignífug ARRO: Es va informar que es dotaria el 2023, previsió? 

 
o No hi ha previsió d’entrega encara, però s’intentarà en aquest 2023 o 

primer semestre de 2024. 

 
• Jaquetes ARRO: Previsió d’entrega de la nova? 

 
o La jaqueta ens informen que està per licitar i que la previsió d’arribada és 

abans del 31 de desembre. 

 

• Funda camal i escuts de braç d’ARRO: Amb els nous pressuposts, s'ha tingut en 
compte el compromís per escrit de compra i dotació d'aquest material?  
 

o El camal ja es pot demanar per reposició i els escuts es farà un concurs. 
 

• Estoc de cascs antiavalots.  

o Per ara hi ha estoc, menys de la talla petita. 

 
GRUPS DE PAISÀ 

• Braçalet: No els hi donen, estan guardats per operatius especials. 
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Continuem insistint. 

TRÀNSIT 

• Possibilitat de posar +5 també a la uniformitat de trànsit. 

o Es demanarà i no creuen que hi hagi problemes. 

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

hi ha d’arribada?  

o La previsió d’arribada és abans del 31 de desembre o primer trimestre de 

2024, però depèn també de la capacitat de fabricació del fabricant. 

• Dotació de l’armilla airbag. Com va l’estudi? Previsió d’entrega? 

o Hi ha solucions molt bones, però s’està estudiant la més adient per totes 

les unitats. 

• Dotació de mitjons especials per tal de resoldre l’escalfor que donen les botes a 

l’estiu. 

o Els podem demanar mitjançant reposició. 

• Com es troba la licitació dels cascs?  

 

o Arribaran abans del 31 de desembre de 2023. 

 

• A la compra d’etilòmetres, fer dues comandes, per tal que no hagin de passar la 

revisió tots a l’hora i quedar-se sense. 

 

o No depèn d’aquesta divisió.  

 

TEDAX 

 

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

 

o Es licitaran dos robots i la previsió és abans del 31 de desembre de 2023. 

 
 

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, 16 de març de 2023 
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