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REUNIÓ SUBCOMISSIÓ INFRAESTRUCTURES 01-12-22 

 

Dijous, 1 de desembre de 2022, es va reunir la Subcomissió d’Infraestructures, per 

tractar els temes relacionats amb els edificis del CME. Us informen dels punts més 

rellevants de la reunió: 

 

GENERALS  

 

Càmeres: Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Metro Sud, Metro Nord i Barcelona: 

Pel canvi polític al Departament, s’ha endarrerit 2 mesos aproximadament.  

 

Obres que s’estan executant: Jonquera: Al febrer començaran les instal·lacions. 

Sistemes de control d’accessos: Les portes dèbils s’estan canviant, el 2023 s’implantarà 

el sistema d’obertura amb targeta.  

 

Enllumenat perimetral amb leds: Es troba molt avançat. 

 

Ampliació comissaria de Moià: S’ha tret la licitació i començaran el 2023, es preveu 

la seva finalització abans de l’estiu. 

 

Ampliació de vestuaris i alguns despatxos: Salou començarà al gener, es posaran 

uns mòduls exteriors i durarà uns 4 mesos. El 2023: Borges Blanques, Tàrrega, Pont 

de Suert i Sort. Quedarà Lleida, Vic i Banyoles, pendents de permisos dels ajuntaments. 

 

La Seu d’Urgell: En tràmit de recollir un edifici que han cedit i s’està estudiant quines 

unitats hi aniran. 

 

Aeroport del Prat: Està pendent de la signatura del conveni per tal de començar a fer 

despeses.  

 

Comissaria de Sant Martí: L’any 2023 finalització del projecte i començament d’obres 

el 2024. S’està estudiant la possibilitat de posar dins del pàrquing les instal·lacions de 

les dependències amb mòduls industrialitzats. 

 

 

                 Punts aportats per USPAC 
 

GENERALS: 

 

• Plantes enfiladisses per les tanques o arbres per aconseguir opacitat.  

o En principi Serseco no vol posar vegetació. S’ha aconseguit arribar a un 

acord per posar unes tanques que no deixin veure l’interior. 
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• Refredadores 

o El concurs de les 11 refredadores ja està adjudicat. Es preveu que al maig 

màxim ja estaran instal·lades. De manera anticipada sortirà un nou 

concurs de 9 refredadores: Es preveu adjudicació al juny i al finalitzar la 

temporada d’estiu, la seva instal·lació pel mes d’octubre. LES CORTS: 

Començaran al gener. NOU BARRIS: Les màquines refredadores ja estan 

canviant, el 2023, es canviaran també els  fancolls i els sostres. 

 

• Tanques perimetrals en mal estat: 

o Igualada: Ja tenen el material i es repararà aviat. 

o La Bisbal i L’Escala: Es reparà a partir de gener. 

 

Dipòsit de substàncies estupefaents: 

 

o Hi ha un grup de treball treballant amb la redacció del protocol.  

 

Fred a totes les dependències: 

 

• Degut al decret les temperatures a les comissaries han d’estar a una temperatura 

de 19º. 

o Són conscients que la gent està passant fred. A més quan les dependències 

arriben a 19º deixa de sortir aire calent i surt no calefactat, per tant, dona 

sensació de sortida d’aire fred. La conclusió és que a moltes comissaries 

es passa fred. 

 

Regió Policial Metropolitana Sud: 

 

• Portes d’accés a l’ABP de l’’Hospitalet de Llobregat espatllades i càmeres amb 

punts cecs.  

o Les portes es canviaran al gener, juntament amb Pineda i Sant Andreu i 

es posaran amb vidres blindats.  

• Filtracions d’aigua a l’ABP Sant Feliu de Llobregat. 

o Ens comenten que ja està reparat. Es comprovarà.  

 

Regió Policial Metropolitana Nord 

  

• A l’ABP de Badalona, revisió de les garjoles, els detinguts les trenquen. 

o També s’ha fet la revisió i s’ha reparat totes les gàrgoles d’adults. 

 

Regió Policial Girona 

 

• Com va l’estudi de l’alçada del sostre de les garjoles de Girona? 

o Les portes les van reparar, últimament no han arribat més queixes. 

Tornarem a insistir. 
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• Reparació teulada La Bisbal. 

o No tenen constància que la teulada estigui malmesa.  

• Mur dependències ARRO Girona malmès. Hi ha data prevista de reparació? 

o Al gener començaran.  

• Terra del menjador de l’ABP de Girona en molt mal estat. 

o Es canviarà probablement la setmana vinent.  

• Banyoles 

o S’ampliarà la comissaria molt probablement amb mòduls industrialitzats 

cap a dalt. 

 

Regió Policial Metropolitana de Barcelona 

 

• Climatització les Corts. Durada prevista de les obres? Continua la previsió d’inici 

al gener? 

o Començaran al gener. 

 

Regió Policial Camp de Tarragona 

 

• Finestra ARRO Salou. Com va quedar la visita? 

o S’ha demanat de mirar el tema ara quan comencin les obres dels vestuaris.  

 

• CD Torredembarra 

o Problemes amb el nivell freàtic, però continuen les obres.  

 

• Requeriment Sala 112 

o La il·luminació es canviarà aquest cap de setmana. Als problemes 

d’humitat, ens donaran resposta. 

 

Regió Policial Ponent 

 

• Com va  l’inici del projecte de Mollerussa?  

o El projecte es troba en fase de redacció. 

 

 

Per qualsevol incidència relacionada amb infraestructures, no dubteu en 

contactar amb el vostre delegat/da o podeu enviar un correu electrònic a 

riscoslaborals@uspac.cat.  

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S 

Barcelona, 2 de desembre de 2022 
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