MOCIÓ SOBRE LA LA RETIRADA DELS RADARS FIXOS DEL MUNICIPI
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va adjudicar a una empresa la instal·lació de radars a
Llerona i a Corró d’Avall, a la cruïlla de la ctra. de Cànoves amb la ctra. de Ribes, i al carrer del Pont amb la
rotonda de Can Mònic, instal·lació que es pagaria amb la imposició de multes als infractors en aquests
semàfors.
Atès que les mesures que les entitats van demanar emprendre, en la zona de Llerona i de Corró d’Amunt,
van ser per pacificar el trànsit a la zona en qüestió i no pas per imposar sancions econòmiques i
administratives als vehicles que pressumptament infringissin les normes de trànsit.
Atès que la mesura emprada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha estat molt controvertida
entre els ciutadans i usuaris dels vehicles que transiten per aquests indrets i que hi ha mesures fixes per
pacificar el trànsit en els trams de carretera que són conflictius sense una constant imposició de multes a les
persones que transiten pels esmentats indrets.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents;
ACORDS
Primer.- Instar el govern municipal a rescindir el contracte d’instal·lació de radars fixos a diferents indrets
del municipi, amb el pagament de l’import que manca per completar el total de la instal·lació que es va fer
en el seu dia en els semàfors.
Segon.- Instar el govern municipal a desconnectar els radars per tal d’evitar la imposició de multes i la
retirada de punts del carnet de conduir, i a col·locar mesures fixes de pacificació del trànsit en els indrets
conflictius, que no sancionin amb multes els conductors.
Tercer.- Trametre aquest acord a les àrees de l’organització municipal que estiguin implicades amb els
radars o les multes en aquestes cruïlles.
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