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REUNIÓ SUBCOMISSIÓ INFRAESTRUCTURES 15-03-23 

 

Dimecres, 15 de març de 2023, es va reunir la Subcomissió d’Infraestructures amb els 

sindicats representatius. Us informem dels punts més rellevants tractats: 

 

Projecte PIRET: 

 

• Lleida: S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per autoconsum de 50 kW, es 

substituirà la il·luminació a LED, es posarà caldera d’aerotèrmia, es substituirà 

les finestres exteriors a nivell de façana. Previsió inici setembre. 

• Manresa:   S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per autoconsum de 50 kW, 

es posarà caldera d’aerotèrmia, es substituirà les fusteries exteriors façana SUD. 

• Trànsit Girona: S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per autoconsum de 

50 kW, es substituirà la il·luminació a LED de la planta baixa, es posarà una 

caldera d’aerotèrmia, es substituirà les fusteries exteriors laterals.  

• Vilafranca de Penedès: S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per 

autoconsum de 20 kW per arribar als 50kW, és posarà caldera d’aerotèrmia, 

substitució il·luminació a LED i les fusteries dels despatxos que falten.  

• La Seu d’Urgell: S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per autoconsum de 

50 kW, substitució de la il·luminació a LED i  fusteries exteriors de la façana Sud.  

• Vendrell: S’instal·larà sostre plaques fotovoltaiques per autoconsum de 50 kW, 

es substituirà la il·luminació a LED de planta baixa, es canvien les refredadores, 

es substituirà les fusteries exteriors de la façana principal. 

 

Sistema de càmeres digitals: Es preveu que al setembre estiguin tots els sistemes 

de càmeres ja canviades a digitals. 

 

Obres que s’estan executant:  

 

• Jonquera:  

o La previsió és que la seva entrega sigui el novembre, però igual hi haurà 

algun retard. 

• Mollerussa: 

o Es troba en fase d’entrega de la maqueta.  

• ABP Sant Marti: 

o Es troba en fase de redacció de projecte, la previsió és inici 2024 i 

finalització 2026. 

• CD Moià:  

o Comencen les obres la setmana vinent. 

 

• Torredembarra:  

o Encara s troben al nivell soterrani pel problema que s’han trobat del nivell 

freàtic.  
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• Borges Blanques: 

o Ampliació amb mòduls: S’està fent els sanejaments per tal d’instal·lar els 

mòduls, la previsió és que estiguin instal·lats a l’abril. 

o La porta del pàrquing contínuament espatllada. Ens informen que ara 

mateix solucionat, confirmarem si realment és així.  

o Col·locació de marquesina com tenen els Agents Rurals. Per espai, no és 

viable ja que aniran els mòduls. Miraran de trobar alguna alternativa. 

o Sala de Brífing al pàrquing amb unes condicions lamentables i fora de 

normativa. Es traslladarà als mòduls. 

 

Sistemes de control d’accessos:  

o Les portes dèbils s’estan canviant, el 2023 s’implantarà el sistema 

d’obertura amb targeta.  

 

Punts aportats per USPAC 

 

Generals  

 

• Refredadores: 

o Per finals de maig estaran totes treballant. 

• Dipòsit de substàncies. Com es troba? 

o El procediment ja està finalitzat, s’ha de fer una nova avaluació de riscos, 

però ho volen fer de manera àgil perquè estigui en funcionament com 

més aviat millor. 

• Estat de les portes corredisses als aparcament que s’havia d’instal·lar la prova 

pilot a Mataró.  

o Aquest mes d’abril serà instal·lada.  

• Portes d’accés de personal, la gran majoria s’obren amb una estrebada.  

o Les portes principals de Pineda, Sant Adrià de Besos i L’Hospitalet de 
Llobregat es canvien. La resta de portes de personal que es troben dins 

el perímetre de seguretat estan en estudi i s’aniran canviant poc a poc. 

• Ampliació dels centres de treball per augment d’efectius femenins.  

o S’està fent un estudi per l’ampliació de personal, primer s’està fent les 
dependències que estan més precàries.  

• Calderes: 

o Mora d’Ebre i Arenys de Mar, estan fent un forat per treure les antigues 

i instal·lar les noves 

 

• Ampliació de vestidors i alguns despatxos:  

o El 2023: Borges Blanques, Tàrrega, Pont de Suert i Sort. Quedarà Lleida, 

Vic i Banyoles, pendents de permisos dels ajuntaments. Hi ha diferents 

propostes de la resta. 
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Regió Policial Central 

 

• Obres a la UTPC de Manresa. 

o Es realitzaran aquest any 2023. 

 

Regió Policial Metropolitana Sud 

 

• ABP d’Hospitalet de Llobregat: 

o Es troba en execució el canvi dels accessos. 

• Calefacció deficient de l’ABP de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Martorell i 

manteniment de Martorell: 

o A Martorell es repararà la zona de peixera per tal de millorar la seguretat. 

o S’ha demanat fancolls nous, ja que els recanvis no arribaven. 

• Aeroport del Prat: 

o Encara no tenen conveni, es troba a assessoria jurídica d’AENA Madrid. 

 

Regió Policial Girona 

 

• Compliment del requeriment d’inspecció de treball de la Bisbal. 

o S’ha contestat al requeriment. La modificació de les escales només és 

possible amb una gran remodelació de l’edifici. 

• Estat del canvi del terra del menjador de l’ABP de Girona en molt mal estat, es 

va dir que es canviaria en breu i continua igual. 

o S’ha retardat per un error a l’entrega del material. 

• Canonades de Port Bou en mal estat. Previsió de reparació? 

o És un tema de l’ajuntament i l’arquitecte els hi ha dit que no té constància, 

que farà una revisió amb personal de manteniment i informaran.  

• Possibilitat de traslladar personal a l’antic edifici de Bombers que ha quedat buit? 

o No tenien constància, però ho miraran. 

• Aïllament de la peixera de la porta de la Jonquera. 

o Per la qualitat del mòdul portarà problemes. La comissaria s’hauria 

d’entregar novembre. 

• Suposats problemes de pressupostos amb l’obra de la Jonquera. S’entregarà a 

final del 2023 com estava previst? 

• Tancament d’ARRO Girona: 

o S’ha treballat en el tancament perimetral de la part de darrera i la porta. 

 

Regió Policial Metropolitana de Barcelona 

 

• Climatització i remodelació les Corts. Quan s’acabaran les reparacions? 

o Ja s’ha fet l’edifici B, s’està estudiant el moviment de les unitats per canviar 

els espais, lo primer que es farà serà la zona de custodia i després anirà la 

resta de l’edifici el 2024. 
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• Estat refredadora de l’ABP Les Corts. 

o Ja està canviada.  

• Estat fancolls i sostre de l’ABP de NOU BARRIS. 

o La màquina ja està canviada i els fancolls i sostre estan en període de 

redacció de licitació.  

• ABP Gracia: Rurals a la quarta planta. Com es gestionarà l’espai. Estat i 

planificació de les obres? 

o No tenen informació, només que està autoritzat la seva instal·lació.  

 

Regió Policial Metropolitana de Nord 

 

• ABP Cerdanyola: 

o Perímetre del pàrquing.  

o S’ha treballat en el tancament de la part davantera, la part darrera 

encara estan en converses amb l’ajuntament i no poden actuar encara.  

 

Regió Policial Camp de Tarragona 

 

• Ampliació de vestidors Salou i Finestra ARRO Salou. En quin punt es troba? 

o S’ha estudiat uns mòduls de qualitat per tal que es puguin quedar com 

definitius, es troba en fase de licitació, la previsió és finalitzat aquest any.  

o Les finestres si es posa el compàs, es trenquen, ja va passar a Esplugues. 

Hi ha previst fer una reunió de manteniment. Portem anys així!! 

• CD Torredembarra: Data d’entrega prevista? 

o Encara és troben al nivell soterrani pel problema que s’han trobat del nivell 

freàtic.  

• Problemes amb el % d’humitat de la Sala 112. 

o Ja està solucionat, però no es poden obrir les finestres. 

 

Regió Policial Ponent 

 

• Problema greu d’espai a les comissaries, sobretot als vestidors. 

o Estan ampliant el vestidor de Balaguer i s’està estudiant fer una ampliació 

dels de Lleida. 

 

• Balaguer: 

o Porta de pàrquing contínuament espatllada. Han dit que es canviarà. 

Previsió? 

▪ En breu, ja s’està concretant el dia.  

• Borges Blanques: 

o Porta de pàrquing contínuament espatllada. 

▪ Ens informen que funciona correctament. Ho comprovarem i 

informarem. 

o Col·locació de mòduls per ampliar espai. Previsió? 

▪ Estan fent el sanejament per tal d’instal·lar-los. Previsió per abril. 
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o Col·locació de marquesina a l’igual que tenen els Agents Rurals. 

▪ Amb la instal·lació dels mòduls no creuen que es pugui posar, però 

intentaran estudiar algun sistema, encara que és difícil.  

o Sala de Brífing al pàrquing amb unes condicions lamentables i fora norma. 

▪ Es traslladarà als mòduls. 

• CD Mollerussa: 

o Estat del projecte?  

▪ Es troba en fase d’entrega de la maqueta.  

o Sala de Brífing al pàrquing amb unes condicions lamentables. 

▪ Se suposa que tenen un espai per fer els brífing. Parlaran amb la 

part operativa per saber que ha passat.  

• ABP Segrià (Lleida): 

o El Conseller va declarar que l’ABP es faria a la zona antiga de Lleida. 

Previsió de les obres? 

▪ No tenen cap coneixement, a banda de les noticies de la premsa.  

o Reforma/adequació de l’espai de l’antiga SRC de Lleida. 

▪ Està pendent de poder tornar a activar la licitació. 

o Dutxes precintades. 

▪ Hi ha una humitat i no la troben, ara han de picar les dutxes per 

trobar la filtració. 

o Petició d’arc de seguretat, atès que els agents són obligats a agafar 

denúncies al taulell sense poder controlar les seves esquenes. 

▪ Els arcs de seguretat no depenen d’infraestructures. Ho passaran a 

seguretat.  

• Tàrrega: 

o Manca de locutoris i espai. 

▪ S’està estudiant una remodelació.  

o Brífing de trànsit també al pàrquing. 

▪ Ens informen que es troba dins un espai tancat i habilitat. Ho 

comprovarem. 

 

• Ponts: 

o Finestra de menjador, els hi van dir que es faria i ara han dit que no. 

▪ Diuen que no tenen cap petició al respecte. Ho comprovaran. 

o Finestra de cap de torn. Previsió. 

▪ Ho miraran però no recorden que hi hagi.  

 

Regió Policial Pirineu Occidental  

 

• ABP Seu d’Urgell:  

o L’edifici del camí Ral ja tenen fet l’aixecament dels plànols, però manca 

l’adscripció de l’edifici per tal de poder començar les tasques.  

 

Per aclariments o d’altres consultes/queixes: riscoslaborals@uspac.cat    

                                                                                            Barcelona, 17 de març de 2023                                  
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