Comissió de Seguretat i Equipament
El dia 23 de desembre es va reunir la Comissió de Seguretat i Equipament de la que
participem
articipem l’Administració, la DGP i els sindicats.
Podem dir que degut a les noves incorporacions i canvis produïts, la Comissió va quedar
novament constituïda i és voluntat de realitzar un calendari de reunions programades.
programades
La propera serà el dia 17 de gener per treballar en la confecció del plec de les
característiques tècniques de les armilles de protecció interior.
Recordareu que anteriorment no vàrem consensuar un plec de condicions tècniques
entre els sindicats participants amb els representants de l’administració anterior pel
problema centrat en ell pes màxim de les armilles. El CAT es va negar a signar l’acord
al que van arribar SAP-UGT
UGT i SME-CCOO
SME CCOO amb l’Administració per deixar via lliure a que
la dotació fos de fins a 2,8 kg. de pes per armilla.
Sembla que s’obre una nova etapa per consensuar allò
allò que necessita el CME.
CME
Principalment es treballarà en cercar un punt d’equilibri entre el pes màxim de l’armilla i la
protecció mínima.
En darreres reunions es tractaria el tema de quines unitats s’han de dotar, de la
obligatorietat d’ús com a equip de protecció, de la incorporació progressiva, de la compra
i licitació, de les proves en laboratori, de la homologació,
omologació, de la confortabilitat, etc.
També a la comissió es van presentar diferents materials tècnics policials d’última
generació que s’estan utilitzant
util
en altres cossos policials en sabates, mitjons,
pantalons, polos, jaquetes, impermeables, gorres, guants antitall,
antitall tapacolls i roba interior.
Aquests materials són la matèria primera per la projecció de la uniformitat futura pel
CME. Totes les peces passarien un calendaris de proves per anar perfilant quines han de
ser les característiques, dissenys i proteccions.
Un altra presentació va ser el polo de Trànsit.. Una peça definitiva un cop superades les
proves de camp i aplicades les exigències, l’estètica, característiques tècniques, la
confortabilitat, la protecció i la funcionalitat que es requeria.
Us anirem informar puntualment de les següents convocatòries.
Per més informació ho podeu fer a través de Seguretat i Salut Laboral de la web del CAT
www.elsindi.cat o trucant al sindiCAT per qualsevol consulta.
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