Comitè extraordinari sobre les fundes d'armes i armilles
Arran els successos a El Prat i a Santa Coloma de Gramanet vàrem demanar una reunió urgent
del Comitè de Seguretat i Salut per debatre el trencament de les fundes de les armes
reglamentàries que ha provocat un allau de dubtes i desconfiances.
La Prefectura té identificades cinc fundes trencades per estrebades. Són fundes de diferents models i
lots. En una funda han cedit els forats dels cargols, en altres dues la carcassa i en les altres dues
l'ancoratge amb el cinturó. És a dir, es trenquen per les parts d'unió entre els components que
formen la funda.
Els fabricants afirmen que les fundes no tenen data de caducitat pels materials emprats però davant
els incidents, la pròpia Prefectura ens ha avançat que les fundes han de disposar d'un plec de
característiques tècniques per la prevenció i seguretat de tots.
Aquesta necessitat determinarà que les futures fundes d'armes siguin de dotació. És a dir, hauran de
superar unes proves de laboratori i passar una revisió periòdica de l'estat de les fundes (una
exigència pionera entre les policies europees). Aquesta proposta és ben rebuda doncs hem de
garantir la fiabilitat de tota funda d'arma, del correcte funcionament, del bon estat, del manteniment i
de la seva reposició.
Fins que aquesta proposta sigui possible, durant aquests propers dies la Prefectura farà
avaluacions aleatòriament entre els diferents models de fundes que disposa el Cos de Mossos
d'Esquadra. Si hagués algun resultat no satisfactori es farà una reposició urgent d'aquell model de
funda que no superés les proves.
En quant tinguem els resultats de les fundes ho farem extensiu.
Respecte a les armilles, la Prefectura assegura que s'estan avançant als períodes de lliurament
previstos, tot i els problemes inicials amb la presa d'amidaments erronis. També ens informen que els
paquets balístics que presentaven deformacions en la funda hidròfuga han superat totes les proves i
no representen cap risc per l'usuari. Ens donen xifres de lliurament, properes entregues i efectius que
quedaran pendents. Per a finals de l'any tots els agents del Cos disposaran de la seva armilla interior
de dotació.
En precs i preguntes hem preguntat si el Departament ha de prendre mesures preventives per
detectar possibles casos psicològics que puguin posar en risc la vida del propi agent i/o de terceres
persones, fent al·lusió al cas de Sant Feliu de Llobregat.
En aquest sentit el Departament està treballant en una proposta per tenir marge d'actuació quan un
agent del CME se li doni una baixa psicològica.
Des de Recursos Humans ens informen que el director general presentarà en breu unes mesures de
control de l'estat "físico-psíquic" dels agents. Unes mesures que no han volgut desvetllar però que
properament serem informats per tal de que entre tots podem participar d'un projecte de prevenció.
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