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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 41011; 41067).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.06.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001
355-00068/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 40626).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2019.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya
414-00002/12

RATIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL PER A LA DOTZENA 

LEGISLATURA I DE NOMENAMENT DELS SUBSTITUTS

Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de juny de 2019, de conformi-
tat amb el que estableix l’article 154 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, relatiu al Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament, 
en la modificació aprovada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública en la sessió del 27 de febrer de 2019, ha acordat de ratificar el nomenament 
dels membres titulars del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Cata-
lunya i designar-ne els substituts, que són els següents: 

a) President: Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat interventor, o, en substitució 
seva, Narcís Clara i Lloret o Antonio Espinosa Cerrato, diputats interventors.

b) Vocals: Anna Casas i Gregorio o, en substitució seva, Miquel Palomares  
i Amat, ambdós lletrats dels Serveis Jurídics, i Begoña Benguría i Calera o, en subs-
titució seva, Rosa Felicitat Escrihuela i Roca, ambdues funcionàries del Parlament 
de Catalunya, del grup A1 amb la titulació de dret.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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