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Comunicació i Imatge

Nota de premsa

Badalona posa en marxa un vehicle dotat amb un
sistema fotogràfic per combatre la indisciplina viària
El cotxe de la Guàrdia Urbana permet tramitar sancions de
forma ràpida, ja que identifica vehicles en moviment i és
altament efectiu per combatre l’incivisme viari
La Guàrdia Urbana de Badalona disposarà a partir d’aquest mes de febrer
d’un vehicle amb un nou sistema mòbil d’identificació de vehicles amb
l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit a la ciutat i evitar l’incivisme a les
vies urbanes. Aquesta tarda ha tingut lloc la presentació del vehicle a la
comissaria de la Guàrdia Urbana, al Turó d’en Caritg, amb la presència del
regidor d’Espais Públics i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona, Francesc
Duran.
Aquest sistema no només és altament efectiu per evitar l’estacionament en
doble filera, l’aparcament en vorera, les ocupacions dels carrils bus,
l’estacionament a zones de càrrega i descàrrega, parades de taxi i autobús o
passos de vianants, sinó que també pot detectar vehicles que no han passat
la ITV o que no disposen d’assegurança.
L’Ajuntament de Badalona pretén, amb aquesta mesura i amb diverses
campanyes de respecte a la via pública, treballar per la conscienciació d’una
conducció responsable, evitar conductes perilloses o que obstaculitzin la
circulació viària, millorant la fluïdesa del trànsit i alliberant de vehicles les
voreres i el carril bus. Així mateix es segueix dotant la Guàrdia Urbana de
més eines i equipaments per facilitar la seva feina.
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El regidor d’Espais Públics i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona, Francesc
Duran, espera que “la presència d’aquest vehicle, a qualsevol punt de la
ciutat, tindrà un efecte dissuasiu i els conductors s’ho hauran de pensar dues
vegades abans de cometre una infracció. Volem evitar la presència de
vehicles entorpint els carrers i aconseguir una circulació més fluïda a la
ciutat”.

Badalona, 13 de febrer de 2018
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