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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir cinc membres de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau
284-00021/10

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 24173, 25476 i 25717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2016 i 03.05.2016

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL CONSELL CATALÀ DE FOMENT DE LA PAU 

(REG. 24173 I 25476)

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Us informem que el 25 d’abril de 2016 s’ha reunit el Consell Català de Foment de la 

Pau i ha acordat proposar deu persones per a l’elecció dels membres de la Junta de Go-
vern de l’Institut Català Internacional per la Pau, per tal de cobrir les cinc vacants ac-
tuals de la Junta que, per diferents motius, han acabat el mandat.

Tal i com recull l’article 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, es tracta de persones de prestigi àmpliament reconegut, ex-
pertes en aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat civil organitzada en 
aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret internacional públic, 
les relacions internacionals, la resolució no violenta de conflictes, el foment de la pau i 
el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties plenes d’independència, i 
seleccionats amb criteris d’equitat de gènere i de diversitat territorial.

Les deu persones proposades són les següents, per ordre de vots obtinguts:
1. Cécile Barbeito Thonon (18 vots)
2. Xavier Masllorens Escubós (17 vots)
3. Vicent Martínez Guzmán (14 vots)
4. Oscar Mateos Martín (13 vots)
5. Carme Colomina Saló (11 vots)
6. Gemma Xarles Jubany (8 vots)
7. Mar Aguilera Vaqués (7 vots)
8. Núria Camps Mirabet (7 vots)
9. Miquel Carrillo Ponce (7 vots)
10. Jose Luis Gordillo Ferré (5 vots)
Atentament,

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Manel Vila Motlló, secretari del Consell Català de Foment de la Pau

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GP JS, GP C’S, GP SOC I GP CUP-CC 

(REG. 25717)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carlos Car-

rizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, i Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposen com a membres de 
la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 284-00021/10).

– Cécile Barbeito Thonon
– Xavier Masllorens Escubós
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– Vicent Martínez Guzmán
– Oscar Mateos Martín
– Carme Colomina Saló

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, 
GP SOC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent  
al 2013
257-00001/11

PONÈNCIA DE CARÀCTER INFORMATIU

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 

2016, d’acord amb l’article 182.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de caràcter 
informatiu per a estudiar l’informe i el Compte general de la Generalitat de Catalu-
nya corresponent al 2013 (tram. 257-00001/11), que resta constituïda pels membres se-
güents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza Garcia Gonzalez

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, 
Oriol Amat i Salas
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Federació d’Indústria  
de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de  
les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00069/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials 
en el Sector de l’Automoció, tinguda el 02.05.2016, DSPC-C 107.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors  
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials  
en el Sector de l’Automoció
357-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials 
en el Sector de l’Automoció, tinguda el 02.05.2016, DSPC-C 107.

Compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás Amer,  
en representació de l’Associació Russocatalana, davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre la celebració del Festival Internacional 
Paramusical
357-00085/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 101.

Compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou,  
en representació de l’Associació de Productors Audiovisuals,  
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el Pla nacional  
de l’audiovisual
357-00086/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 101.

Compareixença de Rosa Batalla, directora de l’Entitat Autònoma de Jocs  
i Apostes, davant la Comissió de Treball per a informar sobre l’estat de  
les loteries i els jocs d’atzar
357-00087/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 104.
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat  
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00017/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 25501 / Coneixement: 02.05.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau donar-vos compte que durant la meva absència des del dia 30 d’abril fins al 

dia 2 de maig de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, exercirà la suplència 
en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat

N. de la r.: El Decret 246/2016, de 26 d’abril, pel qual es determina la persona que exerci-
rà la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la Generalitat des del dia 
30 d’abril fins al dia 2 de maig de 2016, és publicat al DOGC 7110, de 29 d’abril de 2016.
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