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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la
Decisió 1313/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a
un mecanisme de protecció civil de la Unió
295-00156/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Sol·licitud
presentada pel Banc Europeu d’Inversions al Consell per a la
modificació dels Estatus del Banc Europeu d’Inversions segons el
procediment legislatiu especial establert en l’article 308 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea
295-00157/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.11.2018

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya (tram. 35200068/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la delegació territorial
a Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (tram. 352-00069/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana
per a la Promoció de les Persones Sordes (tram. 352-00070/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 (tram. 352-00071/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (tram. 352-00072/12)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Persones Sordes (tram. 352-00073/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Enric Botí, membre de l’Organització Nacio
nal de Cecs Espanyols (tram. 352-00074/12)
Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Caralt, membre del Comitè Català
de Representants de Persones amb Discapacitats (tram. 352-00075/12)
Proposta d’audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de
dret civil de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00076/12)
Proposta d’audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, catedràtic de la
Universitat Ramon Llull (tram. 352-00077/12)
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Notaris de
Catalunya (tram. 352-00086/)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-00087/12)
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial a Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (tram. 352-00088/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Martínez Álvarez, president de la
Federació de Persones Sordes de Catalunya (tram. 352-00089/12)
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (tram. 352-00090/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
per a la Integració del Cec (tram. 352-00091/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització Nacional
de Cecs Espanyols (tram. 352-00092/12)
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Persones Sordes a Catalunya (tram. 352-00093/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (tram. 352-00094/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Notaris de
Catalunya (tram. 352-00095/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Justícia, 29.11.2018, DSPC-C 126

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació Espanyola
de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) (tram. 353-00012/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització Nacional de
Cecs Espanyols (ONCE) (tram. 353-00013/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a
la Integració del Cec (tram. 353-00014/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1 + B2 + B3 (tram. 353-00015/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a
la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) (tram. 353-00016/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (tram. 353-00017/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions
Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) (tram. 353-00018/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) (tram. 353-00019/12)
Compareixença en ponència de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret
civil de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00020/12)
Compareixença en ponència de Sergio Llebaria Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull (tram. 353-00021/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 353-00022/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00023/12)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb
discapacitat sensorial», 28.03.2019; 02.05.2019

El dia 28 de març de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació Espanyola
de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) (tram. 353-00012/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització Nacional de
Cecs Espanyols (ONCE) (tram. 353-00013/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a
la Integració del Cec (tram. 353-00014/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1 + B2 + B3 (tram. 353-00015/12)
3.01.01. Projectes de llei
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Compareixença en ponència de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret
civil de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00020/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 353-00022/12)
El dia 2 de maig de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a
la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) (tram. 353-00016/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (tram. 353-00017/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions
Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) (tram. 353-00018/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) (tram. 353-00019/12)
Compareixença en ponència de Sergio Llebaria Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull (tram. 353-00021/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00023/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 08.05.2019 al
17.05.2019).
Finiment del termini: 20.05.2019; 10:30 h.

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 30 d’abril de 2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha
d’elaborar el Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12).
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marc Parés Franzi substitueix Yolanda López Fernández.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

3.01.02. Proposicions de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels
denunciants
202-00017/12
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la
sessió tinguda el dia 2 de maig de 2019, ha acordat de substituir un membre de la
Ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de
protecció dels denunciants (tram. 202-00017/12).
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig substitueix Carles Riera Albert.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit
competencial de la Generalitat
202-00022/12
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de maig de 2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en
l’àmbit competencial de la Generalitat (tram. 202-00022/12).
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig substitueix Carles Riera Albert.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 30 d’abril de 2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha
d’elaborar la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12).
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marc Parés Franzi substitueix Yolanda López Fernández.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de
la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37315 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 03.05.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 37315)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Establir relacions institucionals amb la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) amb l’objectiu d’impulsar intercanvis i mobilitat entre estudiants, professors i investigadors de Catalunya i de l’espai iberoamericà.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Elevar al Consell Interuniversitari de Catalunya l’exploració de les possibilitats d’introduir el Sistema Universitari de Catalunya en l’Aliança per a la Mobilitat Acadèmica de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i en particular,
al Campus Iberoamèrica, per tal que les universitats puguin decidir si consideren
adient la seva participació en l’esmentada Aliança.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Informar al Parlament de Catalunya dels resultats assolits en un termini de sis
mesos des de l’aprovació de la present resolució.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en
organismes internacionals
250-00736/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37316 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 03.05.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 37316)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Seguir elaborant un balanç d’activitat de la participació de la Generalitat en
els organismes internacionals, i publicar un balanç relatiu als exercicis 2017 i 2018.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Informar a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’esmentada participació en organismes internacionals, almenys un cop
l’any, de forma que es pugui fer el seu seguiment.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis,
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 37559).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2019 al 07.05.2019).
Finiment del termini: 08.05.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre la
retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a
rehabilitacions i ajuts al lloguer
354-00058/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el
02.05.2019, DSPC-C 251.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb
la consellera de Justícia sobre el desenvolupament dels plans de
vigilància dels equipaments judicials arran dels darrers atacs que
han patit
354-00092/12
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió de Justícia, el 02.05.2019, DSPC-C 249.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la
consellera de Justícia sobre la creació de l’Observatori Català de la
Justícia en Violència Masclista
354-00093/12
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió de Justícia, el 02.05.2019, DSPC-C 249.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la
consellera de Justícia sobre la concessió del tercer grau a Oriol Pujol
Ferrusola
354-00105/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 8, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C
249.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el
balanç del primer any del Pacte Nacional per a la Indústria
356-00178/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la
situació del Pacte per a la Indústria
356-00208/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya davant la
Comissió de Salut perquè informi sobre la Federació i les seves
activitats
356-00332/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la
sessió 14, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 248.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha
Acabat, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi
sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l’entitat a
les instal·lacions de les universitats
356-00335/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement perquè informi del seguiment de les instal·lacions de
transport i distribució d’energia elèctrica
356-00366/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència davant la Comissió
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre la preparació del Govern davant cadascun dels
escenaris possibles del Brexit
356-00387/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 11, tinguda el 02.05.2019,
DSPC-C 250.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers de
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a
informar sobre la situació i els resultats dels clústers
357-00139/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de
Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya davant la Comissió de
Salut per a informar sobre la Federació i les seves activitats
357-00456/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 14, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 248.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Salut, tinguda el 02.05.2019,
DSPC-C 248.

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el balanç del primer
any del Pacte nacional per a la indústria
357-00457/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
02.05.2019, DSPC-C 251.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement per a explicar la situació del Pacte nacional
per a la indústria
357-00458/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
02.05.2019, DSPC-C 251.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 251.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença de la secretària general d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència davant la Comissió d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la
preparació del Govern davant cadascun dels escenaris possibles del
Brexit
357-00461/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
en la sessió 11, tinguda el 02.05.2019, DSPC-C 250.

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.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat
per la consellera de la Presidència i pel vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda
330-00106/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 37371 / Coneixement: 02.05.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 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 la meva absència, els dies 1 i 2 de maig de 2019, mentre romangui fora
de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de
la Generalitat la consellera de la Presidència, el dia 1 de maig; i el vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el dia 2 de maig.
Cordialment,
Barcelona, 30 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 87/2019, de 30 d’abril, pel qual es determinen les persones
que exerciran la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici
de les seves funcions, els dies 1 i 2 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7864, de l’1 de maig de 2019.

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern
i conseller d’Economia i Hisenda pel conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència
330-00107/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 37372 / Coneixement: 02.05.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 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 del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya,
n’exercirà la suplència en l’exercici de les seves funcions, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Cordialment,
Barcelona, 30 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 88/2019, de 30 d’abril, pel qual s’estableix la suplència en
l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7864, de l’1 de maig de 2019.
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