MOCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CONVENI DE CONSTRUCCIÓ 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 conveni amb la Generalitat de Catalunya
per a la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel nostre municipi, en el qual es regulaven diferents
aspectes del disseny en superfície del carrer del Pont, la col·locació de semàfors, l’expropiació de
terrenys col·lidants, per ser destinats a serveis públics, i la construcció d’un accés al Polígon Industrial V
des de la rotonda de Francesc Macià.
Atès que el conveni s’ha executat en part, perquè s’ha construït la Ronda Nord i s’han expropiat els
terrenys col·lidants, però no s’ha construït la connexió amb el Polígon Industrial V, ja que de moment
només s’ha realitzat el projecte constructiu, però sí que ens han reclamat el pagament dels diners
corresponents a l’expropiacio dels terrenys, sense que s’hagin complert les condicions del conveni.
Atès que a causa del no compliment de la totalitat dels compromisos del conveni signat no es pot
demanar el compliment dels pagaments, ja que no s’han dut a terme les condicions acordades en el
conveni.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Reclamar la construcció de la connexió de la Ronda Nord de Granollers amb el Polígon
Industrial Sector V, segons el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Tramitar reclamació administrativa per al compliment del conveni signat entre l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès i la Generalitat de Catalunya per el compliment del conveni.
Tercer.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya i al conseller de Territori i
Sostenibilitat.
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