MOCIÓ SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb l’Alcalde de les Franqueses del Vallès per
realitzar les obres de la Ronda Nord de Granollers al seu pas pel municipi, el qual, entre d’altres accions,
recollia l’acord de realitzar el projecte de connexió entre la Ronda Nord i el Polígon Industrial del Sector
V per no haver de creuar l’entorn urbà de Can Calet.
Atès que l’esmentat projecte constructiu està realitzat i amb el vist i plau de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, pendent de la seva construcció, ja que fa temps que la Ronda Nord s’ha posat en
funcionament sense que l’esmentat projecte s’hagi portat a terme.
Atès que la no existència de l’accés del polígon ha comportat que el col·lectiu de la zona industrial i els
veïns de la zona afectada hagin reclamat l’esmentat accés per tenir un millor accés i menys afeccions
que les actuals.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents;
ACORDS
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya l’incompliment del conveni signat per a la construcció
de la Ronda Nord de Granollers perquè queda pendent l’accés al Polígon Industrial del Sector V per
qüestions econòmiques, que afecta greument els veïns de Can Calet i a l’accés directe al Polígon
Industrial del Sector V.
Segon.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya al conseller de Territori i
Sostenibilitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les àrees de l’Ajuntament implicades en
la construcció de la Ronda Nord.
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