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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la jubilació 
anticipada i la segona activitat dels funcionaris de presons
314-00558/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP C’S

Reg. 550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuándo se procederá a regular la jubilación anticipada y segunda actividad de los 

funcionarios de prisiones?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat per als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat
314-00559/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP C’S

Reg. 551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la Segunda Actividad para 

los Mossos d’Esquadra afectos de discapacidades, que cumpla con la Convención de la 
ONU de personas con discapacidad, y la Directiva 2000/78 sobre discriminación?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat i de la prejubilació dels mossos d’esquadra
314-00560/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP C’S

Reg. 552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la Segunda Actividad para 

los Mossos d’Esquadra?
2. ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la prejubilación de los 

Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a fer front 
als problemes de tresoreria de parcs científics i tecnològics
314-00550/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00550/11, us informo 
del següent:

El control de la tresoreria dels parcs científics i tecnològics no escau al Govern. 
L’únic parc que consolida el seu pressupost amb de la Generalitat és el Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB), al qual la Generalitat fa aportacions i vetlla pel com-
pliment dels pagaments.

Els parcs científics i tecnològics que ho han considerat necessari han elaborat els 
seus propis plans de viabilitat per reduir el seu endeutament, els quals han presentat als 
seus òrgans de govern per a la seva aprovació.

El Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Secretaria d’Universitats 
i Recerca, ha acompanyat als parcs que així ho han demanat en el procés de presentació 
i defensa dels seus plans de viabilitat i presentació de les moratòries pertinents davant 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat per als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat
314-00559/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00559/11, us informo 
del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del 
cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legis-
latiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen 
presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura 
va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest 
motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurí-
dica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu 
contingut i la seva plena adequació jurídica.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat i de la prejubilació dels mossos d’esquadra
314-00560/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00560/11, us informo 
del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del 
cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legis-
latiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen 
presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura 
va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest 
motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurí-
dica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu 
contingut i la seva plena adequació jurídica.

Pel que fa a la prejubilació, el mes de juny de 2015 el Departament d’Interior va de-
manar a la Secretaria d’Estat i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Seguretat So-
cial iniciar la tramitació del procediment general previst al Reial Decret 1698/2011, de 
18 de novembre, en ordre a l’establir coeficients reductors per a rebaixar l’edat de jubila-
ció dels funcionaris membres del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra. En els mesos següents s’ha facilitat a la Secretaria d’Estat la informació necessària 
i tota la documentació que ha estat requerida per tramitar aquest procediment.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les certificacions 
d’eficiència energètica dels edificis
314-00562/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00562/11, us informo 
del següent:

El volum de certificacions d’eficiència energètica en edificis existents que s’han re-
gistrat a Catalunya fins el 31 de desembre de 2015 és de 487.327. En el document annex 
s’hi adjunta el seu desglossament trimestral.

Des de l’entrada en vigor del Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el 
procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, s’han rea-
litzat 1.924 inspeccions per comprovar l’ajust de les certificacions efectuades al proce-
diment de certificació i s’han obert 2 expedients sancionadors a tècnics certificadors per 
no ajustar-se a l’esmentat procediment.

Pel que fa a l’etiqueta d’eficiència energètica, les actuacions de la Inspecció de ser-
veis de l’Agència Catalana del Consum es porten a terme en els agents que intervenen 
en la compra venda i lloguer d’habitatges (no es controlen els lloguers o vendes entre 
particulars ni aquells que afecten a locals comercials).

D’acord amb allò establert a l’article 12 del Reial decret 235/2013 l’etiqueta s’ha 
d’incloure en tota oferta, promoció o publicitat per a la venda o el lloguer d’edificis.

Això implica que la publicitat en fulletons, documents d’invitació a comprar i car-
tells dels establiments oberts al públic dels agents immobiliaris o, fins i tot, les pàgines 


