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TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la inclusió dels mossos d’es-
quadra en actiu que el departament d’in-
terior ha donat de baixa per discapacitat 
en el contingent que finança l’estat
Tram. 314-09106/08

Formulació
Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.08

A lA MesA del PArlAMent

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Els mossos d’esquadra que estan en actiu i que el 
departament d’Interior els ha donat de baixa per algun 
grau de discapacitat, estan inclosos en el contingent de 
mossos que l’Estat està finançant?

– Quina és la part que finança l’Estat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2008

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de morts a les 
presons el darrer any
Tram. 314-09107/08

Formulació
Elena Ribera i Garijo, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.08

A lA MesA del PArlAMent

Elena Ribera i Garijo i Núria de Gispert i Català dipu-
tades del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla-
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern:

– S’han incrementat el nombre de morts en les presons 
catalanes en el darrer any en relació al mateix període 
de l’any anterior?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2008

Elena Ribera i Garijo Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la nova licitació del concurs 
per a construir un pont sobre l’ebre a 
deltebre (baix ebre) i sobre l’error que 
va deixar sense efecte la licitació del 
concurs anterior
Tram. 314-09105/08

Formulació
Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.08

A lA MesA del PArlAMent

Juan Bertomeu i Bertomeu, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El 8 de febrer de 2008 es va publicar al DOGC, núme-
ro 5066, un anunci per el qual es deixa sense efectes 
la licitació del concurs per l’assistència tècnica de Co-
ordinació de Seguretat i Salut de les obres de millora 
local relatives a la construcció d’un nou pont sobre el 
riu Ebre des del carrer Girona de Deltebre a la carretera 
TV-304, PK 0+000.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’error material a la documentació tècnica 
assolida al concurs pel que es deixa sense efecte la li-
citació del concurs per l’assistència tècnica de Coordi-
nació de Seguretat i Salut de les obres de millora local 
relatives a la construcció d’un nou pont sobre el riu Ebre 
des del carrer Girona de Deltebre a la carretera TV-304, 
PK 0+000?

2. Quant té previst el govern la nova licitació del con-
curs per tal de dur a terme la construcció del pont sobre 
el riu Ebre?

3. Compromet l’anunci del DOGC del dia 8 de febrer la 
posada en servei del pont del Ebre tram Deltebre-Sant 
Jaume d’Enveja en el termini previst?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2008

Juan Bertomeu i Bertomeu

ANGEL
Resaltado




