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Moció 6.5.
CP 19/06/2020

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL DE RECOLLIR LES
PRINCIPALS NECESSITATS DE RODOLAT DEL MORO
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Als anys 80, els veïns i veïnes de Rodolat del Moro varen crear una junta
administrativa de cooperació per tal de sumar esforços i millorar les condicions de
vida en les que vivien. Gràcies als seus esforços i als seus propis recursos van
aconseguir un projecte d'urbanització que millorà els accessos i els carrers de la
urbanització de Rodolat del Moro.
En l'actualitat, els veïns i veïnes de Rodolat del Moro, així com l'Associació de Veïns
i Veïnes, demanden unes necessitats que requereixen algunes solucions més enllà
de les respostes que s'han aportat fins ara.
Les conciutadanes i els conciutadans de Rodolat del Moro, pateixen un aïllament i
unes desigualtats socials, pel que respecta a la resta dels tarragonins i tarragonines,
que necessiten ser pal·liades. Sociològicament, hi viu una població envellida que
requereix un bon servei de mobilitat. Alhora, la urbanització no disposa de cablejat
telefònic i tenen greus problemes de connexió a internet, creant unes desigualtats
digitals que dificulten el seu dia a dia.
El Grup Municipal Socialista de Tarragona, en un treball conjunt amb veïnes i veïns
de la urbanització, hem prioritzat unes deficiències que creiem que són necessàries
afrontar, per millorar la seva qualitat de vida i assolir un bon funcionament del barri.
Donades les característiques de les necessitats s'ha de fer front amb diligència sobre
les actuacions detallades amb el pressupost disponible.
Per tot això volem que es duguin a terme els següents ACORDS:
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PRIMER. Millorar la instal·lació del cablejat telefònic perquè pugui arribar la fibra
òptica a la urbanització.
SEGON. Reforçar l'enllumenat dels carrers, tot respectant la contaminació lumínica.
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En especial la del carrer Orquídia i la del carrer Gerani.
TERCER. Instal·lar més papereres i més bancs als carrers del barri.
QUART. Instal·lar un equipament esportiu de petanca i de bitlles catalanes a
l'entrada de la urbanització.
CINQUÈ. Instal·lar un equipament esportiu pavimentat per realitzar esports
col·lectius com el basquetbol o el futbol sala.
SISÈ. Habilitar un carril per als vianants i un carril bici que millori les
interconnexions amb el barri de Sant Pere i Sant Pau i el municipi dels Pallaresos,
tot potenciant els camins de l'Anella Verda de Tarragona.
SETÈ. Millorar la parada de l'autobús; instal·lant una cabina protegida.
VUITÈ. Reforçar la línia d'autobús número 55, entre Rodolat del Moro i el centre
cívic de Sant Pere i Sant Pau, així com amb el centre de Tarragona, tot millorant la
freqüència i els horaris.
NOVÈ. Rehabilitar la cartelleria de l'entrada, així com millorar la cartelleria dels
carrers de la urbanització.
DESÈ. Actualitzar el cadastre per tal que els carrers de la urbanització apareguin al
GPS i a les aplicacions de rastreig GPS.
ONZÈ. Creuar la numeració de les habitatges amb les dades municipals per millorar
els problemes amb el pagament de l'IBI.
DOTZÈ. Habilitar un espai per l'Associació de Veïns i Veïnes de Rodolat del Moro
per a la seva activitat.
TRETZÈ. Millorar la prevenció d'incendis de la zona, mantenint camins i sols
municipals nets i sanejats.
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CATORZÈ. Fumigar i millorar la neteja de les zones d'ús comú de la urbanització,
així com dels contenidors.
QUINZÈ. Millorar el manteniment del mobiliari urbà així com del parc infantil.
SETZÈ. Disposar del servei de la deixalleria mòbil.
21:33:08 +02'00'
(TCAT)
Data: 2020.06.11
39728446V 39728446V (TCAT)
Garcia
- DNI Garcia
Tarragona,
11- DNI
de juny de 2020
Sandra Ramos
Sandra Ramos per
Signat digitalment

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Tarragona

11.2 Proporcionar accés a sistemes de transports segurs,
assequibles i sostenibles per tothom i millorar la seguretat vial,
en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb
especial atenció a les necessitats de les persones en situació de
vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat
i la gent gran.

