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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 121631 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 04.08.2015

A la Mesa de la Diputació Permanent

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 40.4 
del Reglament del Parlament, us comunica que el di-
putat Josep Vendrell Gardeñes substituirà la diputada 
Dolors Camats i Luis en la Diputació Permanent del 
Parlament.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Diputació Permanent per a informar 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a 
Salou l’11 d’agost de 2015
Tram. 355-00237/10

Sol·licitud i tramesa a la Diputació Permanent

Presentació: Conseller, del Departament d’Interior 
(reg. 121661).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit i tramesa a la Diputació Permanent: 
Presidència del Parlament, 13.08.2015.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió 4 de la Diputació Permanent

Convocada per al 26 d’agost de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 67.1 i 3 del Reglament, us convo-
co a la sessió següent de la Diputació Permanent, el 26 
d’agost de 2015, a les 10.00 h, a la Sala de grups.

Ordre del dia

1. Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es modi-
fica parcialment el text refós de la Llei de l’Institut Ca-
talà de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
del 24 de desembre. Tram. 203-00021/10. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei (text presentat: BOPC 668, 9 i 
BOPC 669, 5).

2. Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Diputació Permanent per a informar sobre l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra a Salou l’11 d’agost de 2015. 
Tram. 355-00237/10. Conseller d’Interior. Sessió in-
formativa.

La presidenta 
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2015
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense-
nyament
Tram. 330-00115/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121653 / Coneixement: 07.08.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Economia i Co-
neixement des del dia 6 fins al dia 24 d’agost de 2015, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 30 de juliol de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 175/2015, de 30 de juliol, d’en-
càrrec del despatx del conseller d’Economia i Conei-
xement a la consellera d’Ensenyament des del dia 6 
d’agost fins al dia 24 d’agost de 2015, ambdós inclosos, 
és publicat al DOGC 6929, del 6 d’agost de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller d’Empre-
sa i Ocupació a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00116/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121655 / Coneixement: 07.08.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocu-
pació, del 7 al 14 d’agost de 2015, ambdós inclosos, 

s’encarregarà del despatx del seu Departament la vice-
presidenta del Govern i consellera de Benestar Social 
i Família.

Cordialment,

Barcelona, 31 de juliol de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 182/2015, de 31 de juliol, d’en-
càrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació 
a la vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar 
Social i Família, del 7 d’agost al 14 d’agost, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 6930, del 7 d’agost de 
2015.

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00117/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121660 / Coneixement: 13.08.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Soste-
nibilitat, des del dia 12 fins als dia 23 d’agost de 2015, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 183/2015, de 28 de juliol, d’en-
càrrec del despatx del conseller de Territori i Sosteni-
bilitat al conseller de Justícia des del dia 12 d’agost 
fins al dia 23 d’agost de 2015, ambdós inclosos, és pu-
blicat al DOGC 6933, del 12 d’agost de 2015.
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Encàrrec del despatx de la consellera de 
Governació i Relacions Institucionals al con-
seller de la Presidència
Tram. 330-00118/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 121662 / Coneixement: 17.08.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la consellera de Governació 

i Relacions Institucionals des del dia 15 fins al dia 24 
d’agost de 2015, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament el conseller de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 27 de juliol de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 184/2015, de 27 de juliol, d’en-
càrrec del despatx de la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals al conseller de la Presidència, 
des del dia 15 d’agost fins al dia 24 d’agost de 2015, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6935, del 14 
d’agost de 2015.
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