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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució 1/XII de la Mesa del Parlament, de delegació en  
el secretari general de la signatura d’actes administratius relatius  
a la contractació pública i els convenis
395-00005/12

ADOPCIÓ

Mesa del Parlament, 30.01.2018

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de gener de 2018, atès el que 
estableixen l’article 243 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’article 8 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en ús de les competències que li confereix la normativa vi-
gent, adopta la següent

Resolució
1. Es delega a favor del secretari general del Parlament la signatura dels actes 

administratius següents: 
a) D’acord amb el que disposen les lletres b i c de l’article 138.4 dels Estatuts del 

règim i el govern interiors (ERGI) en la redacció que en fa la modificació del 18 de 
desembre de 2014: 

1r. L’aprovació de les despeses derivades d’expedients de contractació d’imports 
superiors a l’import que estableix la legislació de contractes del sector públic per a 
la contractació menor per a cada modalitat contractual i inferiors a 60.000 euros 
(IVA exclòs).

2n. L’aprovació de les altres despeses que no es tramitin com a contracte menor 
i que no estiguin incloses en l’apartat anterior superiors a 18.000 euros (IVA inclòs) 
i inferiors a 60.000 euros (IVA inclòs).

b) La signatura de contractes de fins a 1.000.000 d’euros.
c) La signatura de protocols generals i de convenis de col·laboració amb un finan-

çament de fins a 200.000 euros.
d) La signatura de les pòlisses d’assegurances que subscrigui el Parlament i la 

documentació relacionada.
e) La signatura de les sol·licituds i els documents dels expedients administratius 

que calgui presentar a altres administracions públiques.
2. En els actes que el secretari general signi en virtut d’aquesta resolució, s’ha de 

fer constar que ho fa per delegació de la Mesa.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepedrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de gener de 2018, atès que el 

diputat Antoni Morral i Berenguer ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 80; acatament de la Constitució i de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya: reg. 85; declaració d’activitats i béns: reg. 86 i 87), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de gener de 2018, atès que la 

diputada Saloua Laouaji Faridi ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 100; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: reg. 104; declaració d’activitats i béns: reg. 105 i 106), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Antoni Morral i Berenguer

PRESENTACIÓ

Reg. 80 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Junta Electoral Provincial de Barcelona
L’il·lustríssim Senyor Joan Francesc Uría Martínez, president de la Junta Elec-

toral esmentada, expedeixo aquesta credencial per fer constar que el senyor Anto-
ni Morral i Berenguer ha estat designat diputat per la circumscripció electoral de 
Barcelona atès que està inclòs en la llista de candidats presentada a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2017 per Junts per Catalunya i ha obtingut majoria de vots, 
segons el resultat de l’escrutini fet el dia 24 de desembre de 2017.

Credencial a presentar davant el Parlament de Catalunya.

S’expedeix a Barcelona, 25 de gener de 2018
Joan Francesc Uría Martínez, president de la Junta Electoral Provincial de Bar-

celona
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Credencial de la diputada Saloua Laouaji Faridi

PRESENTACIÓ

Reg. 100 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.01.2018

Junta Electoral Provincial de Barcelona
L’il·lustríssim Senyor Joan Francesc Uría Martínez, president de la Junta Electo-

ral esmentada, expedeixo aquesta credencial per fer constar que la senyora Saloua 
Laouaji Faridi ha estat designada diputada per la circumscripció electoral de Bar-
celona atès que està inclosa en la llista de candidats presentada a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2017 per Junts per Catalunya i ha obtingut majoria de vots, 
segons el resultat de l’escrutini fet el dia 24 de desembre de 2017.

Credencial a presentar davant el Parlament de Catalunya.

S’expedeix a Barcelona, 29 de gener de 2018
Joan Francesc Uría Martínez, president de la Junta Electoral Provincial de Bar-

celona
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