
Joan-Carles Samaranch <ea3ciw@gmail.com>Enquesta al senyor Artur MasGRIJALVO, CESAR <c.grijalvo@convergencia.cat> 3 de septiembre de 2010 15:01Para: ea3ciw@fediea.orgBenvolgut senyor Massana, En  relació a la carta que va enviar  el  senyor  Joan-Carles Samaranch  al  senyor  Artur  Mas,  la resposta alqüestionari és amb una resposta afirmativa a totes les preguntes. En quan a propostes, són les següents: 1.-  Execució  de  tots  els  traspassos  pendents  a  l'Estatut  d'Autonomia  de  Catalunya  respecte  a  lescomunicacions electròniques i el seu desplegament competencial. 2.- Promoció, suport i interlocució fluïda amb el sector de Radioaficionats de Catalunya. 3.-  Sobre la  proposta d’eliminació  de  la  taxa de l’Ajuntament  de Barcelona,  no  compartim  les  polítiquesimpositives  sobre de l’activitat  econòmica,  professional  o  simplement  d’activitat  social,  ja  que la  coarten  idificulten. En aquest sentit estem estudiant la possibilitat de modificar aquesta taxa. En relació a aquesta última proposta, com ja hem comentat per telèfon, li proposaríem una reunió per tractaraquesta taxa amb la Regidora de CiU Francina Vila i el  president  de la Sectorial  de Noves Tecnologies iSocietat de la Informació de Convergència Marc Pifarré. Molt cordialment, Cèsar GrijalvoCap del Gabinet del President de CiU ___________________________________________________________________________________________________________________________Aquest missatge s'està enviant des del sistema de correu electrònic de Convergència Democràtica de Catalunya.Podria incloure secrets del partit i altra informació confidencial tutelats per les lleis de la Unió Europeai altres Estats. Si vostè el rebés per error i no fos una de les persones indicades en l'encapçalament,haurà de destruir-lo sense copiar-lo, ni revelar-lo, ni efectuar qualsevol altra acció relacionada amb el contingutdel missatge i informar immediatament per correu electrònic a l'emissor del missatge. Les persones i entitats queviolin els seu deures de confidencialitat podran ser perseguits davant els Tribunals de Justícia a l'empara de lalegislació civil, penal i administrativa estatal i internacional. Gràcies per la seva col·laboració. Convergència Democràtica de Catalunya  informs you that this message was sent from its corporate e-mail network.It may include party political secrets and other confidential information protected under the laws of European Union and otherterritories. If you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message,to not disclosure its contents and to avoid any action related on the message content. Furthermore, you are kindly requestedto report immediately the incident to the sender. Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in spanish stateand other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. Thank you for your cooperation.
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