MOCIÓ SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD

Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.

Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar acord amb la Generalitat de
Catalunya per les condicions sobre la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel nostre
municipi, en el qual constava diferents aspectes de les condicions de la via al seu pas per Can
Calet i la futura connexió amb el Polígon Industrial Sector V.
Atès que la Ronda Nord fa temps que està acabada i en funcionament, però en queda pendent
d’executar l’accés amb el polígon industrial, que disposa de projecte tècnic, tot i que no se
n’han executat les obres que estaven pactades, i s’ens ha reclamat la quantitat de diners de
l’expropiació dels terrenys del costat de la Ronda.
Atès que l’execució de les obres és molt necessària pel bon funcionament dels vehicles, ja que
en l’actualitat els vehicles de gran tonatge estant obligats a passar per la zona residencial de
Can Calet, amb les conseqüents molèsties per als veïns.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè acabi les obres pendents de la
Ronda Nord al seu pas per les Franqueses del Vallès, segons al pacte establert entre
ambdues institucions, consistents en l’accés amb el Polígon Industrial del Sector V amb la
plaça Francesc Macià.
Segon.- Interposar demanda judicial, en el supòsit que la Generalitat no executi els acords
pendents en el conveni de construcció de la Ronda Nord, en un període màxim de tres mesos.
Tercer.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al conseller de
Territori i Sostenibilitat i als grups politics del Parlament de Catalunya.
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