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SUBCOMISSIÓ INFRAESTRUCTURES 25/09/19 
 
Aquest matí s’ha celebrat la reunió de la Subcomissió de materials i equipaments. 
S’han tractat els següents punts: 
 
1. Pla Econòmic Financer PEF 2020-2024. En un acord de Govern s’ha aprovat 
aquest pla, que consisteix  a fer les següents obres noves amb l’assignació de diners 
ja feta: 
- Habilitació Edifici Sant Martí 
- Canvi càmeres seguretat RPMS, RPCT, RPTE, RPMN i RPMB 
- Noves comissaries a Mollerussa Torredembarra i Jonquera 
- Enllumenat perimetral de les Comissaries LED 
 
2. Actuacions realitzades en els equips de climatització de les Comissaries. 
- 2017: Sant Martí, Lleida, Viella, Rubí i Santa Coloma 
- 2018: Escala, ART Girona, Tremp, Mataró i Ripollet 
- 2019: Berga, Mollet, Cervera, Salou i Roses 
- Ara es canviaran: Blanes, Ciutat Vella, Granollers i Les Corts 
- 2020: La Bisbal, St Feliu de Guíxols, Arenys de Mar, Caldes de Montbui i Sant Celoni 
 
3. Actuacions d’infraestructures executades el 2019  
- Arranjament cobertes Borges Blanques i Edifici A Egara (en curs).  
- Arranjament de la façana ABP Lleida (en curs) 
- Ventilació banys 3a planta Horta Guinardó 
- Actualització sistemes de gestió de les instal·lacions Balaguer, Cervera, Tàrrega, 
Borges Blanques i Manresa (en curs). Edifici A Egara (en curs) 
- Millora vestuaris ABP Cervera (en curs) 
- Remodelació Comissaria Banyoles 
 
3.1. Seguretat edificis:  
- Magatzems DPC Egara.  
- Tancament accés i aparcament Comissaria de Salt 
- Substitució gravadors: Horta, Les Corts, Sabadell, St Adrià, Reus i Lloret de Mar (en 
curs) i s’ha assignat la mateixa actualització a 31 Comissaries RPG, RPC, RPP i RPPO. 
- Substitució portes accés aparcaments Vilafranca i Viladecans 
- Canvi reixes de Sant Boi de Llobregat 
- S’han tramitat propostes d’actuació per millorar la seguretat a les recepcions de les 
vuit comissaries següents: ABP Girona, OAC Santa Caterina, CD Jonquera, OAC 
Portbou, ABP Blanes, OAC de Tarragona Mallafré, OAC Sants Estació i CD Sant Sadurní 
(mesos d’octubre i novembre) 
 
 
 
 



115/2019 

USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
C/ Nicaragua, 48  2n 6a  -08029- Barcelona 

 635 761 306 / 644 211 680 
uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 
                                           

 

 
4. USPAC va fer una proposta de millora ABP de La Seu d’Urgell i ens han respost que 
s’executaran en breu, dintre del projecte 17/250, i que començaran a executar: 
aïllament façana, canvi fusteries, vidres, re pavimentació perímetre i seguretat 
aparcament; enllumenat i barreres. Començaran aquest trimestre i durarà set mesos. 
 
 
5. Climatització dels vestidors. Ens informen que faran actuacions a Salou i Premià 
de Mar, on s’està valorant enjardinar la coberta com a possible solució.  
La intenció és posar sondes de temperatura als vestidors per tenir un registre de 
temperatures i actuar en conseqüència. Les actuacions seran posar aire i ventilació. 
  
6. Vestidors ARRO Girona. Es canviarà el regulador de temperatura de l’aigua per 
injectar més aigua freda i que no surti tan calenta. 
 
7. Galeria de Gavà. Es farà la reparació de la subjecció del tub extractor. 
 
8. USPAC peticiona renovació garjoles Sant Boi. Es repararan el pròxim mes. 
 
9. USPAC peticiona reparar l’accés de pedra i responen que ho tenen pressupostat 
i que es reparà aquest any. 
 
10. USPAC demana posar una finestra a la Comissaria de Tremp. Ens responen 
que no és una prioritat i que no es farà, que ja s’ha fet la renovació del clima. 
 
11. USPAC pregunta per les dutxes clausurades i instal·lacions de l’ABP Vendrell. 
Ens informen que manca una peça termostàtica i que encara no la tenen. S’ha trencat 
un compressor de la refredadora i per això  no funciona. N’han demanat un de nou i 
encara no ha arribat. 
Hi ha cadires en mal estat i cubells per recollir aigua als locutoris. USPAC ho ha 
denunciat tot a la inspecció de treball. 
 
12. Trasllat Unitat Informació a Montcada i Rexach. Està tot fet i hi estan 
treballant. El canvi ha sigut satisfactori pel que fa als espais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 setembre de 2019 


