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SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENT POLICIAL
Distribució de roba tèrmica
El Departament disposa de samarretes, mitjons i protectors de coll (580) efectius i les Regions de
Pirineu, Ponent, Girona i Central ja tenen aquestes peces de roba.
Durant aquest més es farà distribució als efectius dels Sectors de Trànsit Móra d’Ebre, Tarragona,
Tortosa i Montblanc i a les USC de Falset, Gandesa, Móra d’Ebre, Tortosa, Amposta, Montblanc i Valls.
Resten pendent les regions metropolitanes.
Guants de motorista professional per a Trànsit i Guilles
De manera immediata es començaran a distribuir 650 guants d’hivern als efectius de Trànsit i Guilles.
Els guants d’estiu es començaran a distribuir a partir del mes de febrer.
Armilles antibales per a la nova promoció
S’han adquirit 2740 armilles que es destinaran a la nova promoció de l’ISPC. També poden servir per
reposar d’altres que es facin malbé.
Uniformitat ACSO
El concurs de licitació ja està preparat. La previsió és que la roba es pugui lliurar a finals de 2019.
Fundes armilles antitrauma d’ARRO i BRIMO
Se’ns informa que les armilles d’ ARRO i BRIMO disposen majoritàriament dels sistemes MK i BONOWI.
Així mateix, s’han licitat 1500 fundes d’armilles antitrauma amb sistema MOLE. La previsió de lliurament
és de juliol a setembre.
Guants antitall
Se’ns informa que s’han licitat 6050 unitats de nova generació.
Jaqueta unitats d’investigació
Ens informen que en breu es començaran a lliurar. Es sol·licita jaqueta i gorra per les unitats de fura.
Casc USC
Hem preguntat que faran per reposar els cascos retirats a les unitats de USC. Ens informen que resta en
estudi quin tipus de casc i com adquiriran nous cascs per USC. Una possible solució podria ser un casc
incorporat amb el rènting dels vehicles policials (2 per vehicle).
Confortabilitat Tàsser
Vàrem reclamar a la comissió de seguretat i riscos laboral la necessitat de trobar una solució al fet
d’incrementar el pes del cinturó a causa de la Tàsser. Des de l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport
ens manifesten que faran proves amb uns tirants pels caps de torn d’USC.
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