BAN

El constant increment de trànsit rodat i la freqüència amb que la policia local ha de
sancionar conductes incorrectes i atendre legítimes queixes formulades pels ciutadans,
respecte als abusos d’alguns conductors, que pertorben la tranquil·litat ciutadana i el
lícit gaudiment dels espais públics pels veïns de la població, obliguen a aquesta alcaldia
a recordar l’obligació de respectar les previsions del codi de la circulació i ordenances
municipals, així com el ban ja dictat amb aquest motiu de data 5 de setembre de 1990, i
recordar als conductors de vehicles que, segons la reglamentació vigent, poden ser
sancionades amb multes entre 15.000 ptes. i 30.000 ptes., totes aquelles conductes que
puguin considerar-se com conducció negligent o temerària.
En particular serà considerada conducció temerària:
a) Circular por qualsevol espai reservat a vianants, ja siguin voreres, parcs públics,
passarel·les de vianants, etc.
b) Circular a una velocitat inadequada per a la via pública per on es transiti.
c) Circular sense l’enllumenat obligatori.
d) Conduir un vehicle que emeti sorolls, gasos o d’altres contaminants, amb índexs
superiors als permesos.
e) Estacionar el vehicle en zones que puguin produir un perill o obstacle per a la
circulació d’altres vehicles o el trànsit de vianants.
Amb independència de la sanció que procedeixi aplicar en cada cas, la policia local, en
ús de les previsions legals i reglamentàries vigents, procedirà a l’immobilització del
vehicle fins que, al seu cas, s’hagin corregit les deficiències observades, així com a
practicar la prova d’alcoholèmia, en tots els casos susceptibles de qualificar-se com a
conducció temerària, procedint fins i tot, si la gravetat de la infracció ho aconsella, a
proposar la retirada temporal del carnet de conduir a la prefectura provincial de
trànsit.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes.
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