MOCIÓ SOBRE LES MILLORES A LA RONDA NORD DE GRANOLLERS C-352

Que presenta el grup municipal de CPF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que a la Ronda Nord de Granollers C-352, sobre el pont amb la ctra. de Girona C-251, hi
ha hagut diversos accidents que han propiciat la mort d’alguns dels accidentats, a causa que la
carretera s’estreny en corba i sobre el pont, fet que facilita que els vehicles surtin del carril propi
i envaeixin el carril contrari, amb un desenllaç fatal en molts dels casos.
Atès que aquesta corporació ja ha pres acords demanant a la Generalitat que prengui mesures
urgents per millorar la seguretat en aquest punt negre viari, sense que les mesures que s’han
portat a terme siguin gaire satisfactòries.
Atès que el més important en el funcionament de les infraestructures viàries és la seguretat en
la circulació dels vehicles i de les persones que hi passen.

Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Demanar que es prenguin mesures urgents a la Ronda Nord de Granollers C-352,
sobre el pont de la ctra. de Girona C-251, en el punt on s’estreny la carretera, i que es
col·loquin pivots de plàstic per evitar el xoc frontal entre vehicles.
Segon.- Demanar l’eixamplament de la Ronda Nord de Granollers C-352, des de la ctra. de
Girona C-251 fins a la ctra. de La Roca C-1415, i que aquesta passi a tenir de tres a quatre
carrils amb separador, per tal de millorar la seguretat de la via.
Tercer.- Trametre aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al consellers de
Territori i Sostenibilitat i als ajuntaments de Granollers i La Roca del Vallès.
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