
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
284-00003/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 231) 3

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015
256-00018/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

4. Informació

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 del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a 
la consellera de la Presidència
330-00062/12
Presentació: president de la Generalitat 4

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00063/12
Presentació: president de la Generalitat 4

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública
330-00064/12
Presentació: president de la Generalitat 5

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · període intermedi · número 233 · dimarts 8 de gener de 2019



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

www.parlament.cat


BOPC 233
8 de gener de 2019

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat 3 

3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 231)

En el BOPC 231, a la pàgina 82
A continuació de la signatura cal afegir la nota següent:
«N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del 

Parlament.»
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24665).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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4. Informació

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 del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública a la consellera de la Presidència
330-00062/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 25234/ Coneixement: 28.12.2018

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 comp-
te que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
els dies 26 al 28 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s’encar-
regarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 18 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 268/2018, de 18 de desembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència, 
del 26 al 28 de desembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7774, del 24 de de-
sembre de 2018. 

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00063/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 25264/ Coneixement: 02.01.2019

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 comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, des del dia 29 de desem-
bre de 2018 fins al dia 2 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 19 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 283/2018, de 19 de desembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de la Presidència al conseller d’Interior, del 29 de desembre de 2018 al 2 
de gener de 2019, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7776, del 28 de desembre de 
2018. 
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Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00064/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 25265/ Coneixement: 02.01.2019

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 comp-
te que durant l’absència de la consellera de Cultura els dies 30 de desembre a l’1 de 
gener de 2019, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pública.

Cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 284/2018, de 19 de desembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de Cultura al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del 
30 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 
7776, del 28 de desembre de 2018. 
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