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El director del SCT, Joan Josep Isern, 
signa a les Franqueses del Vallès el nou 

Pla Local de Seguretat Viària 
 

El municipi treballarà específicament les cruïlles amb alta accidentalitat i 

les zones de pacificació del trànsit 

 

El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern , ha signat aquest 

dimarts a les Franqueses del Vallès el conveni per a l'elaboració del nou Pla 

Local de Seguretat Viària  amb què comptarà el municipi a finals de 2013. En 

l'acte de signatura amb l'alcalde, Francesc Colomé , Isern ha subratllat la 

voluntat de col·laboració de l’SCT amb els ajuntaments, que ja s'ha traduït en 

135 plans locals de seguretat viària i que enguany també es visualitzarà amb la 

creació de l'Observatori de Seguretat Viària. 

 

Isern , en la seva intervenció, ha remarcat la utilitat específica de la iniciativa en 

aquest municipi del Vallès Oriental, que no comportarà cap despesa per a les 

arques municipals. "Volem treballar de comú acord amb l'ajuntament per  

reduir la sinistralitat en aquelles zones de connex ió urbana i periurbana i 

en els àmbits de pacificació del trànsit i, tot i q ue no és competència 

nostra, sí que podem fer recomanacions per millorar  infraestructures" , ha 

apuntat.  

 

L'alcalde, Francesc Colomé, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana, 

Josep Randos, i el cap de la policia local, Xavier López, ha subratllat la utilitat 

del Pla Local de Seguretat Viària per "prioritzar" solucions a les cruïlles i a les 

zones de pacificació. Les Franqueses ha registrat en els últims anys punts de 

concentració d'accidents a la carretera de l'Ametlla a Llerona o a la cruïlla de 

Marata amb Corró d'Amunt, així com a la carretera de Cànoves. 


