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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 30 de gener de
2020, va adoptar, per majoria dels membres assistents, amb 11 vots a favor ( 6 del grup municipal
TRIA, 3 del grup municipal PSC-CP, 1 vot del grup municipal ERC-AM, 1 vot del grup municipal
JUNTS) i 2 abstencions (1 del grup municipal C’s i 1 del grup municipal PP), la següent proposta
d’acord:
Alguns veïns del barri del Francaset en van posar en avís de la falta de senyalització viària en els
seus carrers.
Amb ajuda d’aquests veïns hem pogut constatar aquesta falta de senyalització, com poden ser
alguns noms de carrers, cediu el pas, senyals que indiquin el sentit de la circulació, etc.
Aquesta manca de senyalització viària causa inseguretat entre els veïns i les veïnes davant
possibles accidents.

ACORDS
1. Sol·licitar a la Policia Local un informe dels senyals de trànsit que manquen al barri del
Francaset-Mas Roig, així com a la resta de barris costaners (Mar i Sol, Costa Daurada, Berà,
La Barquera, Espuny i Urbanització Vives).
2. Assignar una partida pressupostària per encarregar tots els senyals necessaris segons
l’informe.
3. Encarregar els senyals corresponents segons els informes.
4. Col·locar els senyals segons els informes.

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta,
segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el present certificat
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al marge.
Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.
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És per tot això que el grup municipal ERC-AM Roda de Berà proposar que el ple aprovi els següents

