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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS PER L’ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT SITUAT AL 

CARRER DE LA MINA / ABAT ARMENGOL 
 
 

Davant del Centre d’Assistència Primària de La Mina està ubicat un aparcament per 
a cotxes que actualment es troba en un estat d’absolut abandonament. La majoria 
de pilones que separen les places estan per terra, en dies de pluja tot el terra 
s’enfanga i es formen bassals d’aigua que dificulten el pas de les persones, inclús 
dels propis vehicles. 
La manca d‘il·luminació nocturna crea sensació d‘inseguretat, en tots els aspectes, i 
és també destacable el nivell de brutícia que es diposita a la zona  
 
Ateses les reiterades queixes veïnals i d’usuaris/es publicades als mitjans locals i 
als mostradors del CAP.   
 
Atès que un aparcament públic de pagament ha d’oferir un mínim de 
condicionament. 
 
Atès que durant el dia la major part de les persones que utilitzen l’aparcament són 
usuaris del CAP, tan per visites mèdiques, proves o urgències, i que molts d’ells són 
d’avançada edat o amb problemes de mobilitat.  
 
Atès que l’estat actual de l’aparcament degrada el entorn de la zona i afecta la 
seguretat nocturna i l’activitat econòmica . 
 
El Grup municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords, 
 
PROPOSEM: 
 
Primer.- Fer els arranjaments necessaris a l’aparcament per fer-lo practicable i 
segur: anivellar el terreny, assegurar els pilons de separació i aplicar un primer 
asfaltat en el termini màxim de tres mesos . 
 
Segon.- Iniciar en el marc del procés d’elaboració del Pla d’Equipaments, 
l’elaboració d’un projecte per convertir, a curt termini, aquest espai en un 
equipament, que incorpori també un aparcament, per donar servei a las necessitats 
dels usuaris del C.A.P. i al veïnat i comerços de la zona. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, febrer de 2009 
 


