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[NdP] La CUP vol que la Guàrdia Urbana sigui la responsable del sistema de
control dels pilons per accedir a la Part Alta
El passat 4 d’abril de 2016 diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat van
intervenir en un incendi a un bar-restaurant de la plaça de la Font. Segons diversos
testimonis presencials, en arribar els Bombers a la plaça de la Font van topar amb els
pilons que impedeixen el pas a vehicles i no van tenir manera de fer-los abaixar. Aquest
incident els va impedir dur a terme amb normalitat les tasques d'extinció de l’incendi, ja
que no van poder col·locar els vehicles davant del local, sinó que van haver d'allargar la
mànega d'aigua des del carrer del Portalet fins al bar incendiat, que es trobava al mig de
la plaça.
Després que la CUP de Tarragona demanés explicacions en forma de pregunta a l’Alcalde
el passat ple del 22 d’abril, la formació municipalista ha pogut saber que entre les 06h i
les 11h el sistema baixa el piló de forma automàtica per a les operacions de càrrega i
descàrrega a la plaça, alhora que també es pot programar de forma remota per a
esdeveniments diversos comunicades amb antelació. Fora d’aquest horari, però, el
control del servei el té assignat el servei de vigilància del Palau Municipal, qui ha de
rebre avís per part de la Guàrdia Urbana. En relació a l’incendi del 4 d’abril, la resposta
obtinguda per la CUP posa de manifest que el servei de vigilància de l’Ajuntament no va
rebre l’avís per tal que s’accionés el sistema per baixar els pilons del carrer Portalet.
La CUP considera que la responsabilitat sobre el sistema de control d’accés a la plaça de
la font de cap manera pot recaure en els treballadors i treballadores del servei de
vigilància de l’Ajuntament, ja que ho consideren un abús envers les seves funcions. En
primer lloc, la formació independentista esbrinarà si aquesta tasca queda recollida en el
plec de clàusules del contracte amb l’empresa del servei de vigilància, i en cas que així
sigui, instaran l’equip de govern a dipositar aquesta responsabilitat exclusivament en la
Guàrdia Urbana, de manera coordinada amb tots els serveis d’emergència.
Aquesta no és la primera ocasió en la que problemes per abaixar els pilons d’accés a la
part alta dificulten tasques d’emergència, i la CUP lamenta que una qüestió tan essencial
com és la facilitació de les tasques d’emergència sanitària o d’extinció d’incendis, es
vegin dificultades per la incompetència de l’administració pública.
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