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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 25 de juny de
2020, va adoptar, per unanimitat dels membres assistents, la següent proposta d’acord :

El Grup Municipal POPULARS PER RODA , a l'empara de l'establert per la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial decret 2568/1986, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (article 97.3) formulen, per a la seva discussió i, si escau aprovació en el
Ple Ordinari, la següent
MOCIO: PER MILLORAR LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL NUCLI URBA.

El passat Ple Municipal de 30-01-2020, el Grup Municipal d'ERC-AM de Roda de Berà,
presentava una moció sol·licitant millores de senyalització de les urbanitzacions del
FRANCASET- MAS ROIG, I ELS BARRIS COSTANERS. Moció a la qual el nostre Grup
Municipal PPXR, sol·licita es fes extensible a tot el municipi, el mateix que també ho va fer
el Grup Municipal de Cs, motiu pel qual ens vam abstenir les dos grups municipals a la
moció presentada. Considerant era un greuge comparatiu amb el Nucli Urbà, sol·licitud
que també va fer extensible el Grup Municipal de JxR en el punt de l'ordre de precs i
preguntes.
És per aquest motiu que el nostre Grup Municipal PPxR presenta aquesta moció amb la
finalitat que s'inclogui també el Nucli Urbà a la sol·licitud de la moció presentada per ERCAM, atès que el Nucli Urbà compta amb les mateixes manques que la resta
d'urbanitzacions en quan senyalitzacions verticals, horitzontal, miralls, etc. Tenint en
compte el perill que suposa per als vianants el transit de patinets o bicicletes per les zones
per als vianants mes concorregudes.
És per la qual cosa el nostre Grup Municipal PPxR:
SOL·LICITA (els mateixos acords aprovats en el Ple passat, incloent el Nucli Urbà, que
són:
1.- Sol·licitar a la Policia Local un informe dels senyals de trànsit que manquen del Nucli
Urbà.
2.- Assignar una partida pressupostaria als propers pressupostos del 2021 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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

