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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de
nou problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l'espai
natural, així com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
És conscient el Govern d'aquesta situació?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de
nou problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l'espai
natural, així com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té previst el Govern realitzar alguna actuació al respecte per tal de re
soldre la precarietat a les platges de la comarca del Maresme de cara al
proper estiu?
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de
nou problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l'espai
natural, així com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Té previst el Govern realitzar alguna actuació a mig termini per tal que
no visquem en cada llevantada problemes com els patits aquests darrers
dies?
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada 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.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de
nou problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l'espai
natural, així com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Té,el Govern informació al respecte de l'estat dels projectes de regene
ració del Pla de la Direcció General de Costes, en la Fase 1 del Maresme?
Hi ha hagut algun contacte entre les dues administracions els últims
mesos al respecte??

Palau del Parlament, ^d'abril de 2019

jor
Diputat d

íntacrçu
PSC-Units

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern

Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units

