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“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR I 
C’s, AMB INCORPORACIÓ D’ESMENES D’ERC-MES, PER A DOTAR 
D’APARCAMENT PER A USUARIS EL CAP DE CAN MATES. 
 

Atès que des de la seva inauguració el 23 de març de 2012 el CAP Can Mates 
ha anat incrementant la seva activitat i el volum de visites dels santcugatencs que 
abans assistien als CAP La Mina i CAP Valldoreix. 
  

Atès que la majoria dels usuaris del CAP Can Mates hi arriben amb el seus 
vehicles particulars, i que una vegada allà tenen dificultat per trobar lloc on estacionar 
el seu vehicle. 
 

Atès que un dels objectius del Pla Municipal d’Urbanisme establia la 
implantació d’un seguit d’aparcaments dissuasoris al voltant del nucli urbà. 
 

Atès que als usuaris del CAP Can Mates la durada excessiva de molts trajectes 
de les línies existents de transport públic els dificulta l’accés i que per aquest motiu 
solen optar pel transport privat per anar-hi. 
 

Atès que prop del CAP Can Mates hi ha un solar propietat de l’Ajuntament que 
encara està per edificar, que podria servir per edificar-hi un aparcament gratuït. 
 

Atès que el 19 d'octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar la Moció conjunta 
de la CUP, ICV-EUiA, CiU, PSC i ERC-MES per crear una Taula de Mobilitat, per a la 
millora del servei de bus urbà de la vila i l'aplicació dels criteris, així com el seguiment 
del Pla de Mobilitat Urbana i el desplegament de l'àrea verda i l'àrea vermella 
d'aparcament. 
 

Atès que l'acord d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017 signat pel grup 
municipal d'ERC-MES amb l'equip de govern preveu implementar la zona vermella 
davant del CAP de Can Mates.   
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 

ÚNIC.- Implementar una zona gratuïta d’aparcament limitat per un període 
màxim de dues hores (zona vermella) davant del CAP de Can Mates”. 

 

 


