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RESUM REUNIÓ CSSL D’INFRAESTRUCTURES 02-06-22 

 
 

Ahir, 2 de juny de 2022, es va reunir de nou la Subcomissió d’Infraestructures de 

manera telemàtica. Us informen dels punts més rellevants de la reunió: 

 

Fons “Next Generation”, recordem que eren 6 comissaries: Manresa, Trànsit Girona, 

Vilafranca, Vendrell, La Seu d’Urgell i Lleida, per a millores d’eficiència energètica, 

millorant l’aïllament de les façanes, etc... abans de desembre esperen estiguin els 

projectes i l’execució de l’obra serà durant el 2023. 

 

 

Estat actual dels temes pendents: 

 

• L’ABP Sant Martí, al desembre entreguen projecte  i es faran les licitacions. 

• CD Mollerussa s’inicia el projecte a l’octubre. 

• ISPC, projecte de millora de les dues garites d’accessos, al setembre es preveu 

la finalització del projecte i començar la licitació.   

• Renovació de càmeres RPMN i RPMB, endarrerit del 2021, al juny es preveu la 

seva aprovació i sortirà la licitació.  

 

Ja s’ha fet la licitació de l’ABP de Torredembarra i està pendent d’adjudicació.  

 
Diverses dependències policials han passat les plaques fotovoltaiques a autoconsum i 

estan pendent de connectar aviat. 

 

Millora de la il·luminació exterior a led de les dependències policials i acabaran a finals 
d’any. 

 
 
Punts aportats per USPAC: 

 
Problemes generalitzats a tot el territori: 

 
• Espais als vestuaris. 

o S’està fent un estudi i aniran fent actuacions. 

 

• Climatització de les comissaries. 

o Al setembre es començaran a canviar les refredadores. 

o El 2023 han d’arribar 8 més. 

o L’ABP Les Corts ens informen que era una avaria i que ja està solucionada. 

o Aïllament de les façanes de les comissaries: Després d’instal·lar les 

refredadores, aniran aïllant les façanes. 
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• Dipòsits de substàncies estupefaents . 

o Pendent de Protocol i d’assignació del personal, no hi ha data. 

 

Portbou 
 
Referent a l’únic servei i dutxa. Ens informen que: “S’han fet al·legacions al requeriment 

d’inspecció de treball. L’ajuntament no farà res perquè l’únic lloc on posar-se és on ara 

es troba la caldera i a hores d’ara és inviable.” 

 
Salou 
 

La climatització de l’ABP de Salou: “S’està mirant de solucionar.” 
 

Trànsit Sabadell 
 

Trasllat de trànsit Sabadell de 60 efectius aprox. a Cerdanyola i tot indica que no es 

complirà la normativa d’espais: Ens informen que: “A Cerdanyola han ampliat els 

vestuaris i està preparada per complir normativa. S’està mirant la part de darrere per 

preparar-la, no queda clar on està el perímetre i s’està gestionant amb l’Ajuntament, 

es vol posar una tanca temporal.” 

 

ABP Lloret de Mar 
 
Lavabos i dutxes que no es poden fer servir. Ens informen que: “Han començat els 

treballs i canviaran els baixants, acabaran al juny.” 

 
Torn obert: 
 

• Aena: Ja disposen dels plànols i començaran a treballar. No hi ha planificació, 

però ja comencen a tenir alguna cosa per començar a treballar. 

 
• A l’ABP de Lleida i Tàrrega, les finestres són a l’alçada dels ciutadans del carrer, 

es demana que es faci tanca perimetral. En estudi. 

 
• Vestidor femení de Tàrrega i vestidors de Ponent en general, estan estudiant 

posar mòduls, però d’ençà que es demanen fins que arriben triguen 2 mesos. 

     

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S 

 

3 de juny de 2022 
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