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A LA MESA DEL PARLAMENT

Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i IVIolist, 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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessà saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
-

S'ha reunit el Govern amb els sindicats i l'empresa per conèixer la situa
ció de Sada?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i IVIolist, 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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, I, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
- fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a.aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
-

Té coneixement el Govern del pla de viabilitat que proposa l'empresa
tenint en compte la inversió de 12 milions d'euros feta en els darrers
anys?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentan
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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
Quines gestions ha fet el Govern amb l'empresa per evitar el seu tancament?
Palau del Parlament, 23 d'octubre de 2019
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A LA MESA DEL PARLAMENT

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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida què comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament I 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
Quines mesures té previst el Govern portar a terme per evitar la venda
de l'empresa un cop fet l'ERO deixant a l'empresa sense trebal
Palau del Parlamentj^ d'octubre de 201 9
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A LA MESA DEL PARLAMENT

M.T. 344

Pol Gibert Horcas, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentan
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglarnent del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
-

Quines gestions té previst fer el Govern per reubicar als 260 treballa
dors i treballadores que es quedaran sense feina?
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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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
Té previst el Govern un pla de recol locació amb els treballadors i treba
lladores que tenen més de 50 anys i molta antiguitat a l'emprep?
Palau del Parlament, ^-d'octubre de 2019
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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.
En els darrers dies s'ha donat a conèixer la intenció de tancament de
l'escorxador Sada de Lleida que comporta l'acomiadament del seus 260 treba
lladors. La majoria dels treballadors i treballadores tenen més de 50 anys, i, a
més, 78 d'ells tenen més de 30 anys d'antiguitat laboral dins de l'empresa. El
grup Sada està ubicat al polígon El Segre, de Lleida. Aquesta empresa compta
amb més de 70 anys d'història a Lleida. Segons consta, l'empresa va invertir 9
milions d'euros en reformar la sala d'especejament i 3 milions d'euros més per
fer un nou moll de càrrega. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup
parlamentari:
-

Sabent que l'empresa deriva part de la producció a la planta de València,
té previst el Govern fer una taula de negociació per tornar a portar la
producció a la planta de Lleida?
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