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TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’opinió del conseller 
d’interior, relacions institucionals i par-
ticipació sobre les declaracions de la 
consellera de Justícia respecte al perill 
de col·lapse de les presons com a conse-
qüència de la reforma del codi penal
Tram. 311-00732/08

Anunci
Montserrat Nebrera González, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.08
Tramesa a la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana

A lA MesA del PArlAMent

Montserrat Nebrera González, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta al Govern per tal que 
li sigui contestada oralment en comissió: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina opinió li mereix al Conseller d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació, les declaracions efec-
tuades per la Consellera de Justícia, en les que posa de 
manifest el perill de col·lapse de les presons catalanes 
com a conseqüència de la reforma del Codi Penal, en 
concret, els nous delictes contra la seguretat vial?

Palau del Parlament, 7 de març de 2008

Montserrat Nebrera González

pregunta al Govern a respondre oral-
ment en comissió sobre les inversions 
fetes en l’empresa comforsa el 2006 
i el 2007
Tram. 311-00733/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 12.03.08

A lA MesA de lA CoMissió de treBAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 

allò que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta al Govern per tal que 
li sigui contestada oralment en comissió: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quines actuacions ha posat en marxa el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació des de 
l’aparició de la notícia apareguda en diversos mitjans 
de comunicació entorn a la arribada massiva a Barce-
lona de perillosos integrants de les anomenades bandes 
llatines?

Palau del Parlament, 7 de març de 2008

Montserrat Nebrera González

pregunta al Govern a respondre oral-
ment en comissió sobre les negociaci-
ons per a l’aprovació d’un decret rela-
tiu a la segona activitat dels membres 
de la policia de la Generalitat - mossos 
d’esquadra
Tram. 311-00731/08

Anunci
Montserrat Nebrera González, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.08
Tramesa a la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana

A lA MesA del PArlAMent

Montserrat Nebrera González, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta al Govern per tal que 
li sigui contestada oralment en comissió: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– En quin estat es troben les negociacions de la trami-
tació del Decret que té previst aprovar el Govern relatiu 
a la segona activitat dels membres de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2008

Montserrat Nebrera González

ANGEL
Resaltado




