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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de l’ús injustificat i indiscriminat
de la força per part de l’exèrcit israelià contra manifestants palestins
a la Marxa del Retorn
250-00113/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 4583).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la
gent gran a Sant Joan Despí
250-00115/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 98)

En el BOPC 98, a la pàgina 91.
On hi diu:
«Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement»
Hi ha de dir:
«Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies”

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 4593).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.06.2018; 10:30 h.

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 4641; 4674).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2018 al 15.06.2018).
Finiment del termini: 18.06.2018; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la universalització de
l’assistència sanitària
360-00003/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.06.2018.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00029/11
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 05.06.2018.

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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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, es pren nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, de M. Isabel Ferrer i Álvarez, del GP de
Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 8 de juny de 2018.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
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. 4367

A la Mesa del Parlament

M. Isabel Ferrer i Álvarez, diputada electa 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 diputada en motiu de la meva incorporació com a Directora General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
M. Isabel Ferrer i Álvarez, diputada GP JxCat

4.45.02. Ple del Parlament
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
d’Interior
330-00002/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 4430 / Coneixement: 11.06.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència, del 8 al 10 de juny de
2018, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Interior, senyor
Miquel Buch i Moya.
Cordialment,
Barcelona, 7 de juny de 2018
Joaquim Torra i Pla, president
N. de la r.: El Decret 91/2018, de 7 de juny, d’encàrrec del despatx de la consellera
de la Presidència al conseller d’Interior, des del dia 8 fins al dia 10 de juny de 2018, és
publicat al DOGC 7638, de 8 de juny de 2018.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Cessament del lletrat major
ACORD
Mesa del Parlament, 05.06.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió del 5 de juny de 2018, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya,
Acorda

Fer cessar, amb efectes de la data d’aquest acord, el lletrat del Parlament de Catalunya Antoni Bayona i Rocamora com a lletrat major del Parlament, destacant-ne
la vàlua i la professionalitat acreditades i agraint-li els serveis prestats.
Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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