
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE 
MILLORAR LA MOBILITAT I SOLUCIONAR ELS PROBLEMES 
D'APARCAMENT AL BARRI DE CAN MAGÍ 

 

1. ATÈS que la ciutadania percep, d’acord amb les dades de l'observatori 

sociològic, que la mobilitat i el trànsit són els principals problemes de la ciutat 

des de fa quinze anys. 

2. ATÈS que el veïnat del barri de Can Magí pateix problemes d'aparcament, 

mobilitat i connexió amb la resta de la ciutat.  

3. ATÈS que el Pla de Mobilitat Urbana aprovat el 19 de maig de 2014 preveu 

desplegar l’àrea verda d’aparcament en aquells barris on el veïnat pateix 

problemes d’aparcament com ara Torre Banca, Eixample Sud i la zona de Can 

Cabassa.  

4. ATÈS que l'Ajuntament desplegarà en els propers mesos l'àrea verda 

d'aparcament als barris de Torre Blanca, Eixample Sud, Monestir i Can Cabassa.  

5. ATÈS que al barri de Can Magí el veïnat també pateix problemes d'aparcament 

com als barris de Torre Blanca, Eixample Sud, Monestir i Can Cabassa. 

6. ATÈS que les places d'aparcament que es troben al barri de Can Magí són 

ocupades de forma continua per les persones treballadores de les empreses de 

la zona, impossibilitant que el veïnat pugui aparcar al barri en horari laboral.  

7. ATÈS que des del mes de desembre de l'any passat existeix un aparcament 

dissuasori a la nau de Valoriza, al costat de la deixalleria, que pot donar servei a 

les persones que no resideixin al barri de Can Magí i hagin d'aparcar el seu 

vehicle durant tota la jornada laboral per anar a treballar a les empreses de la 

zona.  

8. ATÈS que al carrer de Joan Amades, en el seu tram des del carrer d'Adrià 
Gual fins a la benzina, és habitual la circulació de vehicles en contra direcció, 
cosa que genera un important risc per a la circulació i s'hi poden acabar produint 
accidents.  

9. ATÈS que la incorporació de vehicles a l'avinguda de les Roquetes des del 
carrer de Joan Amades és difícil i perillosa, especialment durant les hores 
d'elevat trànsit de vehicle, a causa de la velocitat en què hi circulen els vehicles 
i la manca d'elements que hi facilitin la incorporació.  



 

10. ATÈS que malgrat que existeixen vies alternatives per a la circulació de 
camions, se'n permet la circulació a l'avinguda de les Roquetes per a l'accés al 
polígon, cosa que genera problemes de mobilitat al barri de Can Magí. 

11. ATÈS que l’estació d’FGC de Sant Joan és la més propera al barri de Can 
Magí. Malgrat això, l’accés per a vianants des de Can Magí no és possible i des 
de la supressió de la línia 6 d’autobús urbà l’any 2012 tampoc existeix la 
possibilitat d’arribar-hi en transport públic.  

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 
Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Implantar l'àrea verda d'aparcament al barri de Can Magí en els 
mateixos termes i en el mateix termini en què aquesta s'implanti als barris de  
Torre Blanca, Eixample Sud, Monestir i Can Cabassa 

SEGON.- Estudiar i implementar les actuacions necessàries per tal d'evitar la 
circulació de vehicles en contra direcció al carrer de Joan Amades.  

TERCER.- Instal·lar un semàfor o algun altre element que faciliti la incorporació 
de vehicles del carrer de Joan Amades a l'Avinguda de les Roquetes de forma 
segura.  

QUART.- Prohibir la circulació de camions a l'avinguda de les Roquetes. 

CINQUÈ.- Realitzar les modificacions pertinents a la xarxa d’autobusos urbans 
per tal de garantir la connexió en transport públic del barri de Can Magí amb 
l’estació d’FGC de Sant Joan abans del setembre de 2018.  

SISÈ.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a l'associació de veïnes i veïns de 
Can Magí i al Consell de Barri del Centre Est.  

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 28 de febrer de 2018 

 


