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Sant Llorenç de Morunys enllesteix
els nous aparcaments
"S'ha finalitzat una altre de les actuacions previstes en el projecte per la
dinamització turística del municipi"

Les actuacions previstes en la subvenció concedida pel Departament d'Empresa i Coneixement
Referent al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme pels anys 2017, 2018 i
2019 (diners provinents de la taxa turística), que suposa una inversió de 382.924,67? dels la
Generalitat aportarà 177.504,30? i la resta 205.420,37? seran a càrrec del Ajuntament, continuen al
ritme previst, aquesta passada setmana s'ha finalitzat:
- Confecció d'un nou aparcament a l'aire Lliure, amb una inversió prevista de 39.597,25 ?
Aquesta actuació ha consistint en la pavimentació asfàltica de tota la zona de la plaça del Mur que
quedava per pavimentar, així com també s'ha renovat el paviment del vial d'accés a la plaça de
l'Era Nova que estava en molt mal estat. Cal destacar que un cop pavimentat s'han marcat les
places d'aparcament per a cotxes, Bus i Motos; aquesta actuació fa que tota la zona de la plaça del
Mur quedi mes ordenada.
També, i un cop creades aquestes zones d'aparcament i en especial les places per a les Motos,
s'ha demanat als Mossos d'Esquadra que multin aquelles motos que aparquin sobre de les
voreres, en aquesta visita al cos policial també per part de l'ajuntament s'ha demanat que
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s'intensifiquin els controls i es multi aquelles persones que aparquen a les places del nucli antic,
zones de càrrega i descàrrega, aparcaments de minusvàlids i sobre les voreres, som conscients que
els mesos d'estiu es quant hi ha mes infraccions i per tant es necessari un control mes estricte
sobre aquests infractors.

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/30262/sant/llorenc/morunys/enllesteix/nous/aparcaments
Pàgina 2 de 2

