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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els supòsits en què 

un ens local ha de demanar autorització al Departament de Territori 

i Sostenibilitat per a revisar el planejament general, arran del cas de 

l’Ajuntament de Lleida (Segrià)

314-02112/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-02112/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02113/12 i 
 314-02114/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Segons resulta de l’article 95 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el conseller o consellera competent en matè-
ria d’urbanisme ha d’autoritzar la revisió d’un pla d’ordenació urbanística municipal 
quan sigui anticipada per raó de no reunir-se cap de les circumstàncies especificades 
pel propi Pla com a constitutives de revisió ordinària.

En data 25 de maig de 1999, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 7 de 
maig de 1999 de «donar conformitat al document reeditat del Text refós de l’expedi-
ent de Revisió del Pla general d’ordenació de Lleida, promogut i tramès per l’Ajun-
tament, que incorpora les prescripcions establertes en la resolució del titular del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques de 23 de desembre de 1998 i, en 
conseqüència, ordenar la publicació d’aquesta resolució i de la d’aprovació definiti-
va al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva executivitat 
immediata, tal com disposa l’article 89 del Decret legislatiu 1/1990».

En data 14 de juliol de 2003, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 3924, la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 16 de gener de 2003, d’aprovació definitiva del Text refós del Pla gene-
ral d’ordenació de Lleida, amb el text de les Normes urbanístiques del Pla.

La publicació de les Normes urbanístiques va determinar l’entrada en vigor del Pla.
Per altra banda, als arxiu del Departament de Territori i Sostenibilitat no hi cons-

ta cap sol·licitud municipal ni autorització del Departament que permeti iniciar el 
tràmit de revisió anticipada pel planejament vigent a Lleida.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 

l’Ajuntament de Lleida (Segrià) i l’autorització del Departament de 

Territori i Sostenibilitat per a l’inici del tràmit de revisió anticipada 

del planejament general del municipi

314-02113/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del planejament 

general del municipi de Lleida (Segrià)

314-02114/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 

Cos dels Mossos d’Esquadra com a policia judicial

314-02115/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02115/12, us in-
formo del següent:

Els integrants de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra actuen en au-
xili de l’estament judicial quan son requerits en moment i forma. Aquestes inter-
vencions poden comprendre un innumerable àmbit d’actuacions que va des d’una 
identificació per un esbrinament de domicili, per exemple, fins a una investigació 
complexa, passant per una graduació que abasta tot un ventall de possibilitats. De 
tota i cada una d’aquestes accions, tot i que consten en les aplicacions policials i es 
registren com a tals, no es realitza un còmput propi com a actuació relacionada en 
l’àmbit judicial; el gran nombre de gestions que es realitzen diàriament com a poli-
cia judicial impossibilita aquesta tasca.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior


