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CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 38978; 38986; 38997).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.05.2019; 10:30 h.
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PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 39010 / Coneixement: 27.05.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
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 de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
els dies 26 i 27 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 22 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 116/2019, de 22 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència, els dies 
26 i 27 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 
7882, del 24 de maig de 2019.
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