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MOCIÓ DE CS PER A INSTAR A l' AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS AL 

CONDICIONAMENT DE L'APARCAMENT PROVISIONAL DE CAN CABASSA 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El nombre de veïns del districte de Mirasol ha crescut significativament en els últims anys i 

especialment, en el barri de Can Cabassa. 

 

D'igual manera, ha augmentat l'activitat vinculada a l'Hospital General de Catalunya, per pròpia 

activitat hospitalària, més la derivada de la Universitat Internacional de Catalunya que compta entre 

altres amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la Facultat d'Odontologia, etcètera. 

 

Aquests canvis també s'han vist reflectits en l'increment d'activitat de l'estació d'Hospital General 

de Catalunya corresponent als Ferrocarrils de la Generalitat, que, a més, amb l'assimilació de Sant 

Cugat a la Z1, l'ha fet més atractiva per a veïns de poblacions limítrofes. 

 

En definitiva, s'ha generat una necessitat d'aparcament de vehicles privats massiva en la zona, que 

s'ha canalitzat cap a l'aprofitament d'uns descampats de manera temporal però que no reuneixen 

les condicions requerides i són una font de problemes per als veïns, segons han denunciat des de fa 

ja temps les AAVVs de Mirasol través de diferents canals. 

 

El creixement d'aquest aparcament,a causa de la demanda incontrolada i la precarietat derivada de 

la seva temporalitat, estan provocant problemes de circulació, manca de senyalització, inseguretat i 

molèsties als veïns (pols, sorolls,...). 

 

A aquests fets s'afegeix la preocupació derivada de la crisi sanitària del Covid19, el fet que el HGC ha 

estat designat com a hospital de referència per l'atenció als malalts afectats i els aparcaments de la 

zona són utilitzats tant per veïns com usuaris de l' hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Per tot això, instem a l'ajuntament de Sant Cugat a l'aprovació dels següents acords:

 

 

1. Estudiar el projecte de construcció del nou aparcament dissuasiu en el sector de l'Hospital 

General de Catalunya que substitueixi de 

Cabassa. 

 

2. Mentre no es duu a terme aquest projecte, i donat que aquest espai que ocupa 

l’aparcament actual no és de titularitat municipal, es parlarà amb 

demanar l’autorització corresponent per condicionar

 

• Condicionar l'espai, millorant la il·luminació, dins de les possibilitats, per permetre 

més racional i segur de l'entorn.

 

• Delimitar la zona habilitada per a aparcar per a

d’element dissuasoris).

 

• Millorar els accessos i sortides, així com la circulació interior, amb senyals, balises i altres 

mitjans adequats a les circumstàncies.

 

• Garantir el manteniment per part de l'Ajuntament de

d’aparcament per a reduir el

 

• Incrementar el patrullatge de la 

l’aparcament dissuasori

 

3. Dur a terme aquestes mesures de forma consensuada amb les AAVVs afectades.

 

Sant Cugat del Vallès, 28 de abril 

 

Sr. Aldo Ciprian 

 

 
Portaveu Grup Municipal Ciutadans

 

Per tot això, instem a l'ajuntament de Sant Cugat a l'aprovació dels següents acords:

 

ACORDS 

el projecte de construcció del nou aparcament dissuasiu en el sector de l'Hospital 

General de Catalunya que substitueixi de manera permanent a l'aparcament de Can 

Mentre no es duu a terme aquest projecte, i donat que aquest espai que ocupa 

aparcament actual no és de titularitat municipal, es parlarà amb els

demanar l’autorització corresponent per condicionar-lo adequadament

, millorant la il·luminació, dins de les possibilitats, per permetre 

més racional i segur de l'entorn. 

Delimitar la zona habilitada per a aparcar per a impedir que s'envaeixin altres espais (ús 

). 

Millorar els accessos i sortides, així com la circulació interior, amb senyals, balises i altres 

mitjans adequats a les circumstàncies. 

Garantir el manteniment per part de l'Ajuntament de Sant Cugat de la superfície 

d’aparcament per a reduir els sots i el pols generat pels vehicles. 

Incrementar el patrullatge de la Policia Local per a garantir l'adequat ús i la seguretat en 

dissuasori de Can Cabassa. 

mesures de forma consensuada amb les AAVVs afectades.
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Per tot això, instem a l'ajuntament de Sant Cugat a l'aprovació dels següents acords: 

el projecte de construcció del nou aparcament dissuasiu en el sector de l'Hospital 

manera permanent a l'aparcament de Can 

Mentre no es duu a terme aquest projecte, i donat que aquest espai que ocupa 

els propietaris a fi de 

lo adequadament: 

, millorant la il·luminació, dins de les possibilitats, per permetre un ús 

impedir que s'envaeixin altres espais (ús 

Millorar els accessos i sortides, així com la circulació interior, amb senyals, balises i altres 

Sant Cugat de la superfície 

Local per a garantir l'adequat ús i la seguretat en 

mesures de forma consensuada amb les AAVVs afectades. 


