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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 DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la Presidència ha pres nota de la re-

núncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya, de Carles Puigdemont i 
Casamajó, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 7 
de gener de 2020.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la Presidència ha pres nota de la re-

núncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya, d’Antoni Comín i Olive-
res, del Grup Parlamentari Republicà, amb efectes des del dia 7 de gener de 2020.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple amb 
motiu de l’agressió a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les 
institucions catalanes
350-00012/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 47 del Ple del Parlament, tinguda el 04.01.2020, 
DSPC-P 81.
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 55014

A la Mesa del Parlament
Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya, en la XII legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui amb caràcter immediat totes les conseqüències i els efec-
tes jurídics que corresponguin, signa aquest document.

Waterloo, 7 de gener de 2020
Carles Puigdemont i Casamajó, diputat GP JxCat

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 55015

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, diputat del Grup Parlamentari Republicà, en la XII le-

gislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament de 
Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui amb caràcter immediat totes les conseqüències i els efec-
tes jurídics que corresponguin, signa aquest document.

Lovaina, 7 de gener de 2020
Antoni Comín i Oliveres, diputat GP Republicà

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
330-00192/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 54938 / Coneixement: 03.01.2020

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 
compte que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, des del dia 27 fins al dia 30 de desembre de 2019, mentre romangui fora 



BOPC 504
8 de gener de 2020

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 5 

de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la 
Presidència.

Ben cordialment,

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 270/2019, de 17 de desembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència, 
des del dia 27 fins al dia 30 de desembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
és publicat al DOGC 8031, del 27 de desembre de 2019.
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