NOVA COMISSARIA DE POLICIA LOCAL
Forma part del procés de millora i modernització del cos de la
Policia Local
Està integrada en el Pla Estratègic de la Policia Local 2008-2011
com a objectiu fonamental de la regidoria de Governació

OBJECTIUS DE LA NOVA COMISSARIA
Donar resposta a les necessitats actuals duna població, censada i flotant, de 30.000
persones
Millorar les condicions de treball dels policies, amb visió de futur ja que tindrà una
capacitat màxima per a una plantilla de fins a 40 persones
Millorar la qualitat de lAtenció Ciutadana
Imatge virtual del nou
edifici vist des del Passeig
de la Carrerada

Potenciar el passeig de la Carrerada com a eix de serveis que aporti al centre del municipi
espais públics de qualitat. Les obres inclouen la urbanització i ampliació de voreres i
fileres de plàtans
Reforçar lús públic de la comissaria i la imatge de la policia com a un servei proper a
la ciutadania, amb un edifici eficient, emblemàtic i avantguardista

SUBSTITUEIX LANTIGA I OBSOLETA COMISSARIA
L1 de juny del 2010 es va enderrocar lantic edifici que acollia la Comissaria de la Policia
Local i el Jutjat de Pau, així com les construcciones conegudes com les Cases dels Mestres,
on subicava Protecció Civil. Lenderroc ha permès alliberar el cèntric solar per a la
construcció de la nova comissaria.
Ledifici antic de la Comissaria i el Jutjat de Pau era en realitat dues cases adossades
concebudes com a habitatges unifamiliars, per la qual cosa no era gens apropiat per acollir
aquests serveis públics. Eren, doncs, unes instal·lacions precàries, inapropiades per donar
un servei de qualitat, petites i gens adaptades a les necessitats actuals de la ciutadania i
dels agents de la Policia Local.

UN EDIFICI EMBLEMÀTIC I EFICIENT
QUALITAT CONSTRUCTIVA

EDIFICI OBERT, FUNCIONAL I AVANTGUARDISTA

Avantguarda constructiva. Estructura
metàl·lica i forjats col·laborants que
permeten realitzar voladissos de grans
dimensions a la façana interior de 3,30m i
6,30m, respectivament

Inclou un AuditoriSala Polivalent per a actes de la ciutadania, cerimònies...
Disseny funcional i emblemàtic, que transmet proximitat alhora que rigor i eficiència
Gran espai lliure al pati posterior duns 600m2 per a nous aparcaments al centre del municipi
i per al Dipòsit Municipal de Vehicles
Interior diàfan, acollidor i lluminós
Disseny adaptat al diàleg entre la nova comissaria i les Escoles Velles de larquitecte Sert
Visió de futur: ledifici i lespai lliure al pati permetran fer noves construccions si calen més
endavant
Ubicació al centre, en un indret òptim per a què les patrulles arribin ràpidament a qualsevol
punt del municipi i per a què qualsevol ciutadà pugui acudir-hi, incloent-hi les persones amb
mobilitat reduïda
Acollirà el Jutjat de Pau de forma provisional
Plantació d'arbres al pati posterior per proporcionar ombra a l'aparcament i al dipòsit de vehicles

Màxima eficiència energètica: excel·lent
aïllament tèrmic i aprofitament de la llum
solar
Incorporació de sistemes per aprofitar
l'energia solar
Caràcter actual, modern i tecnològic:
Tancaments de planxa d'acer 'Corten' i
obertures realitzades en 'U-glass'

FITXA TÈCNICA
Obra de lestudi darquitectura Mizien
Arquitectes: Iván Bercedo i Jordi Mestre
Empresa constructora: Corpimo

PLANTA BAIXA
oficines
d'atenció
ciutadana

PRIMERA PLANTA
àrea de custòdia
de detinguts

recepció
EN BLAU

Cost de lobra: 988.026,30
FINANÇAMENT DESGLOSSAT
a) Subvenció Pla Únic dObres i Serveis de Catalunya (PUOSC),
Generalitat de Catalunya: 230.000 (2 anualitats)
b) Subvenció de la Diputació de Barcelona: 150.000
c) Fons propis Ajuntament: 608.026,30

Calendari previst 7 mesos dobres
Finalització aproximada: gener del 2011
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