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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Presidència del Parlament
Atès que la diputada Ester Vallès Pelay ha complert els requisits que estableix 

l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 13164; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 13183; declaració d’activitats i béns: reg. 
13184 i 13185), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condi-
ció de parlamentària.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Josep Riera i Font ha complert els requisits que estableix 

l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 13165; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 13179; declaració d’activitats i béns: reg. 
13180 i 13181), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condi-
ció de parlamentari.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Pere Albó Marlés ha complert els requisits que estableix l’ar-

ticle 23.1 del Reglament (credencial: reg. 13166; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 13188; declaració d’activitats i béns: reg. 
13189 i 13190), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condi-
ció de parlamentari.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13182; 13186; 13191 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.08.2021

Reg. 13182
Josep Riera i Font, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El diputat, Josep Riera i Font; vist i plau, Mònica Sales de La Cruz, portaveu 

GP JxCat

Reg. 13186
Ester Vallès Pelay, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La diputada, Ester Vallès Pelay; vist i plau, Mònica Sales de La Cruz, portaveu 

GP JxCat

Reg. 13191
Pere Albó Marlés, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El diputat, Pere Albó Marlés; vist i plau, Mònica Sales de La Cruz, portaveu 

GP JxCat

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 de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al conseller d’Economia i Hisenda
330-00020/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13169 / Coneixement: 05.08.2021

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, des del 
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dia 4 d’agost fins el 22 d’agost de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encar-
regarà del despatx del seu Departament el conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Suplència en l’exercici de les funcions del president  
de la Generalitat pel vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori
330-00021/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13172 / Coneixement: 06.08.2021

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la meva absència, des del dia 5 fins el dia 10 d’agost de 2021, mentre 
romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la 
presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx de la consellera de Drets Socials  
a la consellera de Justícia
330-00022/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13173 / Coneixement: 06.08.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Drets Socials, des del dia 5 d’agost del 
2021 fins al 12 d’agost de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera de Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats  
al conseller de Salut
330-00023/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13177 / Coneixement: 06.08.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Recerca i Universitats, des del dia 7 fins 
al dia 13 d’agost de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament el conseller de Salut.

Ben cordialment,

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior al conseller d’Empresa 
i Treball
330-00024/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13178 / Coneixement: 06.08.2021

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller d’Interior, des del dia 7 d’agost fins al dia 13 
d’agost de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller d’Empresa i Treball.

Ben cordialment,

Barcelona, 3 d’agost de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Ester Vallès Pelay

PRESENTACIÓ

Reg. 13164 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.08.2021

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputada Autonómica
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designada diputada 
del Parlamento de Cataluña Doña Ester Vallès Pelay por estar incluida en la lista 
de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de 
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Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don Jordi Puig-
neró i Ferrer.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 3 de agosto de 2021.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial del diputat Josep Riera i Font

PRESENTACIÓ

Reg. 13165 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.08.2021

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputado Autonómico
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designado diputa-
do del Parlamento de Cataluña Don Josep Riera Font por estar incluido en la lista 
de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Lourdes 
Ciuró i Baldó.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 3 de agosto de 2021.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial del diputat Pere Albó Marlés

PRESENTACIÓ

Reg. 13166 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.08.2021

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de Diputado Autonómico
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designado diputado 
del Parlamento de Cataluña Don Pere Albó i Marlés por estar incluido en la lista 
de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña Gemma 
Geis i Carreras.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 3 de agosto de 2021.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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