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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre I'abonament de retribucions
als mossos d'esquadra amb algun tipus
d'invalidesa que no tenen pla~a de se-
gona activitat
Tram. 314-09066/08

Formulació

Elena Ribera i Garijo, del Grup

Parlamentari de Convergencia ¡Unió

Admissió a tramit: Mesa del Parlament, 12.02.08

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari
de Convergencia 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:

- Abona el Departament d'lnterior algun tipus de retri-
bució als mossos d'esquadra que tenen algun tipus d'in-
validesa i que no tenen una pla~a de segona activitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2008

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiD
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre I'abonament de retribucions
als mossos d'esquadra amb algun tipus
d'invalidesa que no tenen pla~a de se-
gona activitat
Tram. 314-09066/08

Resposta del Govern
Admissió a tramit: Mesadel Parlament, 12.03.08

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d'expedient: 314-09066/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
l'abonament de retribucions als mossos d'esquadra amb
algun tipus d'invalidesa que no tenen pla~a de segona
activitat

Grup Parlamentari: Convergencia i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

D'acord amb el que disposa l'article 144 del Reglament
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
taria 314-09066/08.

Per primera vegada la direcció del Departament d'ln-
terior, Relacions Institucionals i Participació esta tre-
ballant per tal d'aprovar en breu el Decret de Segona
Activitat del Cos de Mossos d'Esquadra que resoldra
definitivament la manca de regulació específica existent
en aquesta materia des de l'any 1994, entenent que és un
compromís de justícia i de responsabilitat social envers
al Cos de Mossos d'Esquadra.

Barcelona, 10 de mar~ de 2008

lean Saura i Laporta
Conseller d'lnterior, Relacions Institucionals
i Participació

ANGEL
Resaltado



19 de febrer de 2008 BUTLLETIOFICIAL DEL PARLAMENTDE CATALUNYA Núm. 215

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la recepció de fons de l'Estat
per a les retribucions deis mossos d'es-
quadra en actiu i amb disminucions que
no tenen atribuida una pla~a de segona
actlvitat
Tram. 314-09065/08

Formulació

Elena Ribera i Garijo, del Grup

Parlamentari de Convergencia i Unió

Admissió a tramit: Mesa del Parlament, 12.02.08

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari
de Convergencia i Unió, d'acord amb el que s'estableix
a l'articIe 144 del Reglament de la Cambra, formula la
següent pregunta per escrit al Govem:

- Rep el Departament d'lnterior els fons del Estat per
fer front a les retribucions corresponents als mossos

d'esquadra en actiu i amb disminucions i que no tenen
atribun pel departament una pla~a de segona activitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2008

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

-
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- Pregunta al Governa respondre per es-
crlt sobre la recepció de fons de l'Estat
per a les retribucions deis mossos d'es-
quadra en actiu i amb dlsminucions que
no tenen atribuida una pla~a de segona
activitat
Tram.314-09065/08

Resposta del Govem
Admissió a tramit: Mesa del Partament, 12.03.08

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d'expedient: 314-09065/08

Títol: Pregunta al Govem a respondre per escrit sobre
la recepció de fons de l'Estat per a les retribucions deis
mossos d'esquadra en actiu i amb disminucions que no
tenen atribuida una pla~a de segona activitat

Grup Parlamentari: Convergencia i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

D'acord amb el que disposa l'articIe 144 del Reglament
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
taria 314-09065/08.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació no rep cap fons de l'Estat pel que fa als Mossos
d'Esquadra en actiu pero amb invalideses totals o abso-
lutes.

Barcelona, 10 de mar~ de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d'Interior, Relacions Institucionals
i Participació

ANGEL
Resaltado


