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Moció 7.1.
CP 17-12-2021
Assumida per C's i PSC
MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT LA ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DEL BARRI DEL PORT I LA XARXA LA MARINA PER
QUE LA PLAÇA DELS CARROS ES MILLORI AMB CARÁCTER
D’URGÈNCIA I CONTRIBUEIXI A SER UN PUNT DE
REFERÈNCIA PEL BARRI DEL PORT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La plaça dels Carros és un espai emblemàtic del Barri del Port que ha sofert una
degradació progressiva per manca de manteniment durant els darrers anys.
Es tracta d’una plaça històrica, d’una gran qualitat arquitectònica en els edificis que la
formen i que és clau per la connectivitat entre el centre de la ciutat i el port.
La seva urbanització no s’ha renovat en més 40 anys quan es va remodelar amb
criteris del segle passat, com a gran rotonda amb coca central, envoltada
d’aparcament, potenciant l’ús del cotxe privat.
Actualment presenta deficiències importants
pavimentació, mobiliari urbà i jocs infantils.

en

enllumenat,

enjardinament,

Darrerament s’han incrementat les activitats veïnals i s’hi ha establert un mercat els
dissabtes, encara embrionari, que perilla de desaparèixer, en part, per la mala qualitat
de la urbanització existent.
Formen part dels pressupostos participatius de l’any 2019 i el present 2021 dues
actuacions de baix pressupost, encara per executar, que poden millorar la plaça i que
han estat promogudes pels propis veïns del barri per l’excessiva burocràcia del
consistori.
Es tracta, d’una banda, de implantació de nou mobiliari urbà esportiu per a dur a terme
activitat saludable a un dels espais de la zona central. En segon lloc, una reordenació i
potenciació de la zona lúdica infantil a més d’una millora de l’ús de la plaça per als
vianants amb diverses actuacions que corregeixin la mobilitat de vehicles i passivin el
trànsit rodat.
Es tracta d’una És una ocasió immillorable per a acompanyar aquestes actuacions
amb un seguit de petites actuacions que, d’altra banda, s’haurien d’haver fet ja fa anys
per el manteniment habitual de carrers i places de la ciutat.
Aquestes millores es podrien fer amb les partides habituals del pressupost ordinari en
matèria d’urbanització que podrien promoure accions com:
●
●
●
●
●

Substitució parcial de l’enllumenat
Millora de l’arbrat i enjardinament
Millora puntual del paviment de la zona central
Millora de la senyalització horitzontal, incloent nous passos de vianants
Substitució de part del mobiliari urbà, de jocs infantils, bancs i papereres
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● Millora del pas soterrat que connecta amb el Port que ara es poc amable i
no convida al seu ús.
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Per tots aquests motius proposem al ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER- Que es destini una partida del pressupost municipal per al 2022, de les
destinades a millores de la urbanització dels carrers i places de la ciutat, a millorar
l’enllumenat, l’arbrat, els paviments, adaptació dels passos de vianants i la millora del
mobiliari urbà de la Plaça dels Carros, per potenciar el seu ús veïnal immediat.
SEGON: Materialitzar les actuacions recollides en aquestes partides del pressupost
dins del següent any, per a fer possible la millora urgent de la percepció de l’espai
actualment en degradació creixent.
TERCER: Destinar activitats municipals concretes, com fires, concursos, actes de les
festes de Santa Tecla, etc, i es tingui en compte en la col·locació de rètols i il·luminació
nadalenca com bona part de les places principals de la ciutat.
QUART: Traslladar aquests acords a l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Port,
a la Xarxa de la Marina i a totes les entitats del Barri.

Tarragona, 8 de desembre de 2021

