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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 1 63 i 1 66 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Generalitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té el Govern la planificació de les depuradores d'aigua residuals de la
provincia de Lleida?
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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 1 63 i 1 66 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Generalitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Amb quina data aproximada tenen previst fer les depurades d'aigües
residuals que falten a les Garrigues i Segrià?

Palau del Parlament, 4 d^esembre de 201 9
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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.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Genèralitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quines depuradores s'han fet en els últims 4 anys a la província de Lleida?
Palau del Parlament, 4 de desembre de 201 9
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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 1 66 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Generalitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quantes ampliacions de depuradores d'aigües resid
tims 4 anys a la província?
Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
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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.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Generalitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Ha parlat el Govern amb els ajuntaments de la província de Lleida per
veure les necessitats que tenen en aquesta infraestructura?
Palau del Parlament, 4 de desembre de 201 9
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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 1 63 i 1 66 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La protecció del medi ambient hauria de ser una prioritat pel Govern de Cata
lunya, i alhora, de totes les administracions locals i supramunicipals. Les depu
radores d'aigües residuals són uns dels indispensables perquè les nostres ter
res

i

rius

estiguin en

condicions.

En

aquesta

línia,

cal

invertir

en

infraestructures de sanejament necessàries que garanteixin el benestar de la
societat en general. En els últims 9 anys, la província de Lleida s'ha vist aban
donada per Govern de la Generalitat, retallant pressupostos en noves inversi
ons any rere any i també en manteniment o ampliació de certes infraestructu
res necessàries per a tots els ciutadans i ciutadanes de les comarques de
Lleida. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té previst el Govern destinar alguna partida pressupostària als pressu
postos del 2020 per tal d'iniciar les obres de depuradores d'aigües resi
duals o bé ampliacions que facin falta a la provincia de Lleipa?
Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
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