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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot, és un dels principals acces
sos rodats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fa alguns
anys que l'Ajuntament està intentant millorar l'accés i el control a aquesta zo
na. Els darrers mesos, s'han viscut alguns problemes amb l'excés de vehicles
que requereixen millorar el funcionament actual.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té previst el Departament de Territori i Sostenibilitat escoltar i recolzar
l'Ajuntament d'Espot per tal de millorar el pàrquing del Prat del Pierró, de 210
places, tot incloent el pagament d'una taxa per cotxe que reverteixi en la mi
llora dels accessos?
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Santacreu
taí^eíCP PSC-Units

Mocel: 314 Pregunta per escrit al Govern

ÒscarlOríMg i Molist
Diputat del·líp PSC-Units

mm
PARLAMENT DE CATALUNYA

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avar|<f^* "

? B

Ref.: 31400M28092000294

A LA MESA DEL PARLAMENT

SU m

N. v

Jordi Terrades i Santacreü, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot, és un dels principals acces
sos rodats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fa alguns
anys que l'Ajuntament està intentant millorar l'accés i el control a aquesta zo
na. Els darrers mesos, s'han viscut alguns problemes amb l'excés de vehicles
que requereixen millorar el funcionament actual.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
És conscient el Departament de Territori i Sostenibilitat de la necessitat de mi
llorar el control i accés dels vehicles d'aquest pàrquing i del mateix Parc Naci
onal?
ibre de 2020
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot, és un dels principals acces
sos rodats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fa alguns
anys que l'Ajuntament està intentant millorar l'accés i el control a aquesta zo
na. Els darrers mesos, s'han viscut alguns problemes amb l'excés de vehicles
que requereixen millorar el funcionament actual.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat dels acords que
s'havia arribat sobre aquesta qüestió entre les diferents administracions i que
finalment no es varen materialitzar?
Palau del Parlament/^ de setembre de 2020
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i IVIolist, diputat del Crup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot, és un dels principals acces
sos rodats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fa alguns
anys que l'Ajuntament està intentant millorar l'accés i el control a aquesta zo
na. Els darrers mesos, s'han viscut alguns problemes amb l'excés de vehicles
que requereixen millorar el funcionament actual.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té previst el Departament de Territori i Sostenibilitat impulsar un conveni o un
acord amb l'Ajuntament per tal de resoldre aquesta qüestió que fa anys de que
dura?
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