
 

INUNDACIONS CD TÀRREGA 

 

El cap de setmana del 16-17/11/2013, i a conseqüència de les pluges caigudes a la 

zona, el soterrani de la comissaria del CME de Tàrrega es va inundar. 

La part més afectada va ser la sala de brífing i la zona d’estacionament de les 

motocicletes de Trànsit. Es van fer malbé documents en suport paper, va haver 

perill d’electrocució ja que hi havia aparells elèctrics mullats (PDA’s, carregadors de 

bateries per les emissores portàtils, endolls per a mantenir les bateries de les 

motocicletes de Trànsit en bon estat, ....). 



El cap de la CD Urgell va estar present durant el cap de setmana veient la situació. 

Van haver de venir dotacions de Bombers del parc de Tàrrega a evacuar part de 

l’aigua.  

El dilluns següent, vàrem anar a parlar amb el Cap de la RPP i la cap 

d’Administració de la RPP per tal d’esbrinar quines mesures es prendrien. La cap 

d’Administració ens va comunicar que aquell mateix dia aniria a la comissaria 

juntament amb l’empresa de manteniment i la de neteja per netejar les 

dependències i comprovar els desperfectes.  

El dimecres 20/11/13 vàrem tornar a parlar amb la cap d’Administració i ens va 

comunicar que ja s’havia netejat la zona afectada i que s’estava pendent de la 

visita dels tècnics del Departament per a esbrinar quin va ser el problema 

estructural que va provocar la inundació. 

Li vàrem transmetre, una altra vegada, la urgència de traslladar el brífing a una 

dependència de la planta baixa, així com el trasllat de les taquilles de Trànsit al 

vestidor de la comissaria. Ens va comunicar que s’estudiaria juntament amb els 

tècnics del Departament la reubicació d’aquestes dependències. 

Així doncs, restem a l’espera de la visita dels tècnics del Departament per tenir una 

resposta al problema. 

 

Atentament,  

 

 

Albert Figueras Torné (delegat del CAT-ME a la RPP i RPPO). 

 

CATalunya, 21 de novembre de 2013 

 

 

 


