BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 340 · dimecres 22 de maig de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori
302-00106/12
Rectificació del text presentat

3

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.02. Ple del Parlament
Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la
Renúncia a la

condició
condició
condició
condició
condició
condició
condició
condició

de
de
de
de
de
de
de
de

diputada
diputat
diputat
diputat
diputat
diputat
diputat
diputada

4
4
4
4
5
5
5
5

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Renúncia a la condició de diputada
Presentació

6

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

6

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

6

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

7

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

7

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

7

Renúncia a la condició de diputat
Presentació

8

Renúncia a la condició de diputada
Presentació

8

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 340
22 de maig de 2019

3.

Tramitacions en curs

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el
territori
302-00106/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 38665 / Coneixement: Presidència del Parlament, 20.05.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent
a una interpel·lació (tram. 302-00106/12) presentada el 13 de maig de 2019 i amb
número de registre 38165.
On hi diu:
«Presentar en seu parlamentària una relació dels contractes públics i les seves
modificacions que s’han adjudicat per a dur a terme el desplegament i l’execució de
la T-Mobilitat, amb indicació dels seus respectius imports dineraris a càrrec de les
Administracions Públiques.»
Hi ha de dir:
«Donar explicacions en seu parlamentària sobre l’adjudicació dels contractes
públics, i les seves modificacions, per a dur a terme el desplegament i l’execució de
la T-Mobilitat, amb l’objectiu d’aclarir els respectius imports dineraris a càrrec de
les Administracions Públiques.»
Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya d’Inés Arrimadas García,
del Grup Parlamentari de Ciutadans, amb efectes des del dia 20 de maig de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de José María EspejoSaavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, amb efectes des del dia 20
de maig de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de Jordi Sànchez i Picanyol,
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 17 de maig
de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de Jordi Turull i Negre,

4.45.02. Ple del Parlament
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del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 17 de maig
de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de Josep Rull i Andreu,
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 17 de maig
de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya d’Oriol Junqueras i Vies, del
Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 20 de maig de 2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya de Gerard Gómez del Moral
i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 20 de maig de
2019.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya de Laura Borràs i Cas-
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tanyer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 20 de
maig de 2019.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 38453

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, diputada
electa al Parlamento de Cataluña en la XII legislatura, de acuerdo con lo que establece el artículo 24.a del Reglamento del Parlamento, presenta la renuncia a la condición de diputada.
I, para que conste i tenga todas las consecuencias y los efectos jurídicos que correspondan, con plenos efectos el día 20 de mayo de 2019, firma este documento.

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38462

A la Mesa del Parlamento

José María Espejo-Saavedra, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, diputado electo al Parlamento de Cataluña en la XII legislatura, de acuerdo con lo que
establece el artículo 24.a del Reglamento del Parlamento, presenta la renuncia a la
condición de diputado.
I, para que conste i tenga todas las consecuencias y los efectos jurídicos que correspondan, con plenos efectos el día 20 de mayo de 2019, firma este documento.

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2019
José María Espejo-Saavedra, diputado GP Cs

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38546

A la Mesa del Parlament

Jordi Sànchez i Picanyol, diputat i president del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.
4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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I, per què consti i tingui totes les conseqüències i els efecte jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Soto del Real, 16 de maig de 2019
Jordi Sànchez i Picanyol, diputat GP JxCat

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38547

A la Mesa i al President del Parlament

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en
la XII legislatura, tenint present els arguments que s’exposen en l’escrit adjunt i
d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Soto del Real, 17 de maig de 2019
Jordi Turull i Negre, diputat GP JxCat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38548

A la Mesa i al President del Parlament

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en
la XII legislatura, tenint present els arguments que s’exposen en l’escrit adjunt i
d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Soto del Real, 17 de maig de 2019
Josep Rull i Andreu, diputat GP JxCat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38549

A la Mesa del Parlament

Oriol Junqueras i Vies, diputat del Grup Parlamentari Republicà, diputat electe
al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputat.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

7

BOPC 340
22 de maig de 2019

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, amb plens efectes el dia 20 de maig del 2019, signa aquest document.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
Oriol Junqueras i Vies, diputat GP ERC

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 38550

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el
que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la
condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, amb plens efectes el dia 20 de maig del 2019, signa aquest document.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 38733

A la Mesa del Parlament

Laura Borràs i Castanyer, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament
del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
Laura Borràs i Castanyer, diputada GP JxCat
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