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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45305 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45305)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar en el si 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per tal de proposar mesures i 
indicadors que donin resposta a les urgències detectades per l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), incloent una revisió del finançament que permeti 
revertir la situació econòmica, basada en indicadors de qualitat. i presentant les so-
lucions de millora i el Pla d’acció en un termini màxim de tres mesos a la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00160/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 45240 / Coneixement: 13.09.2019

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 i portaveu del Govern, els 
dies 12 i 13 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 10 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 191/2019, de 10 de setembre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior els dies 12 i 13 
de setembre de 2019, és publicat al DOGC 7958 de 12 de setembre de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00161/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 45241 / Coneixement: 13.09.2019

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 comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 12 i 13 de 
setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Cordialment,

Barcelona, 10 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 192/2019, de 10 de setembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat al conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, els dies 12 i 13 de setembre de 2019, és publicat al DOGC 7958 de 12 de se-
tembre de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Lorena López Ortega
Lorena López Ortega va ésser nomenada auxiliar de la Secretaria de la Vicepre-

sidència Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, i el 20 de maig 
de 2019 se’n va ratificar el nomenament.

Atès que Lorena López Ortega ha estat nomenada assistent per a l’atenció del 
president de la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i 
prendrà possessió del càrrec el 9 de setembre de 2019.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc:
Fer cessar Lorena López Ortega com a auxiliar de la Secretaria de la Vicepre-

sidència Segona de la Mesa del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb 
efectes del 9 de setembre de 2019, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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