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Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig I Molist, diputat del Grup Parlamentari
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.
Recentment, ei Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
2017.
Durant el mes de setembre el nombre d'aturats registrats a les oficines del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte ai mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
És conscient el Govern que Lleida és el territori de tot I'

t on més

s'ha incrementat l'atur interanual?
Palau del Parlament, 3 d'octubre de 2018
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Pol 'Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i IVlolist, diputat del Crup Parlamentari
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.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
201 7.
Durant el mes de setembre el nombre d'aturats registrats a les oficines del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quins motius creu que han portat a assolir aquestes dacfèfi negatives
d'atur?
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Palau del Parlament, 3 d'octubre de 201 8
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Diputat del GP PSC-Units

i 3 !-4 '-'i eyLirua p'?r es(! n il- ovein

Oscar^dei^s^olist
Diputat del GP PSC-Units

PARLAMENT DE CATALUNYA
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

PaSlament

S eç fe !ar t a

í ï CATAiUiJYA i-ljJlj G e n e r a l
REGISTRE GENERAL

Ref.; 31400M03101800077

- 4 OCT. 2018
A LA MESA DEL PARLAMENT

entrada

.J^TQ¿3....

N T 3Lh- 02^7Zn?,
Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163
i 1 65 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Recentment, et Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
201 7.
Durant el mes de setembre el nombre d'aturats registrats a les oficines del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
Impulsarà el Govern accions de desenvolupament econ

ic per com-

pensar aquesta situació? Quines?
Palau del Parlament, 3" d'octubre de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
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.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
2017.
Durant el mes de setembre el nombre d'aturats registrats a les oficines del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Té

previst

el

Govern

recuperar

el

nivell

d'inversió

pública

i

d'infraestructures bàsiques anterior a la crisi econòmica dels territoris
de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, que s'ha reduït més d'un 80% i 70%
respectivament?
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Palau del Parlament, 3 d'octubre de 2018
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Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari,
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.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única.província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
2017.
Durant el mes de setembre el nombre d'aturats registrats a les oficines del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
És conscient el Govern que el territori de Lleida, el Pirineu i Aran acumu
la una davallada demogràfica i de renta per càpita superior a la mitjana
que dificulta el seu creixement econòmic i social?
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Palau del Parlament, 3 d'octubre de 201 8

Pol Gibert Horcas
Diputat del GP PSC-Units

i 4 y iqunij per esfiii <il

Oscar Ordeig I Molist
Diputat del GP PSC-Units

1

PARLAMENT DE

CATALUNYA

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

PAPLAMf.:;' íitljj- Secretaria
Of CATADJiiïA l i l i l í G e n e r a l

REGISTRE GENERAL

Ref.; 31400M03101800080

- 4 OCT, 2018
ENTRADA
CIN I riMUM NUM..
(MUIVi. ..

A LA MESA DEL PARLAMENT

N.T. .31Ó,.~...0..2,'Í.X.§/12

Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
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.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d'atur del mes de se
tembre. Les dades presentades assenyalen que l'única província de l'Estat on
augmenta l'atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d'aturats respecte el
201 7.
Durant el mes de setembre ei nombre d'aturats registrats a les oficines,del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els. 19.417 després
d'augmentar el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14%
més, segons les dades publicades pel Govern de l'Estat.
Interessa saber a aquests diputats 1 al seu grup parlamentari:
El Govern impulsarà i potenciarà els sectors estratègics de 1^ comar
ques rurals? Quins sectors i com ho farà?
Palau del Parlament, 3 d'octubre de 2018

Pol Gibert Horcas
Diputat del GP PSC-Units
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