EYSA
“Estacionamientos y Servicios SAU”
és l’empresa concessionària de l’explotació de
places d’aparcament del municipi

Telèfon d’informació

607 589 652

Entrada en servei

Dijous 2 de maig de 2013
Accés a l’aparcament

Carrer del Castellet, 4

Panell informatiu a la plaça de Joan Kies Hellmont.

Sis places equipades amb connexió per a vehicles híbrids/elèctrics.

Inauguració de
l’Aparcament
«Centre de Salut»
Diumenge 21 d’abril de 2013
a les 12 hores

Salutació
Ara, amb motiu de la Diada de Sant Jordi,
tenim el goig de presentar-vos el nou Aparcament Centre de Salut, que té el seu accés
per a vehicles al carrer del Castellet, núm. 4 i
que està previst que entri en funcionament el
dijous dia 2 de maig.
Aquest segon aparcament soterrat municipal ha de contribuir a millorar la mobilitat
quotidiana del Barri del Colomí i en general
la de tots els usuaris dels diversos equipaments públics situats en aquest entranyable
barri vila-secà.
Amb una superfície de més de 4.000 m²
disposa d’una capacitat de 111 places i està dotat dels equips tècnics
més moderns per a facilitar un còmode aparcament dels vehicles i una
correcta accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Amb el convenciment de donar un nou i important pas endavant
en la millora de la nostra xarxa d’infraestructures per a la mobilitat,
us dono anticipadament la benvinguda al nou Aparcament Centre de
Salut, alhora que us agraeixo el vostre interès en visitar-lo amb el desig
que el puguem gaudir molts anys.
Josep Poblet i Tous

Alcalde

Aparcament soterrat

Inauguració

Actuació
Construcció i posta en servei de l’aparcament
públic soterrat «Centre de Salut»

Programa d’actes

Característiques:
• Aparcament ubicat al barri del Colomí, entre els carrers
de Galceran de Pinós, del Castellet i de l’Horta Novella.
• Pàrquing amb una superfície de 4.046 m2 i
capacitat per a 111 places en total.
• Ubicació de 7 places per a minusvàlids i 6 places
equipades amb connexió per a vehicles híbrids/elèctrics.
• Instal·lacions modernes amb localització de places
i senyalització òptima amb colors específics per al
recorregut dels vehicles i per al pas dels vianants.
• Control d’accessos informatitzat, sistema d’enllumenat
amb regulació electrònica, megafonia i vídeo vigilància.
• Obert les 24 hores al dia amb rampa d’accés i sortida
de 4,7 m d’amplada per als vehicles i accés directe al
carrer pels usuaris mitjançant escales o ascensor.

A les 12.00h

Diumenge 21 d’abril

Recepció d’autoritats i convidats
Tall de cinta inaugural

Visita de les instal·lacions
Parlaments:

Sra. Manuela Moya Moya
Tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics

Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
Alcalde de Vila-seca

Cost:
2.700.000 EUROS
Finançament:
Ajuntament de Vila-seca

Jornada de
«Portes Obertes»
Dissabte 20 d’abril

Matí: de 10.00h a 14.00h
Tarda: de 16.00h a 20.00h

www.vila-seca.cat

