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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.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda
330-00173/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 50658 / Coneixement: 07.11.2019

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
compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, des del dia 6 de novembre fins al 7 de novembre de 2019, mentre
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Ben cordialment,
Barcelona, 4 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 226/2019, de 4 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 6 de novembre fins al 7 de novembre
de 2019, és publicat al DOGC 7996, del 6 de novembre de 2019.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista
del Parlament de Catalunya
501-00004/12
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2019

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 d’octubre de 2019, va designar
el tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 450, del 25 d’octubre de 2019).
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 de novembre de 2019, ha
acordat modificar la composició del tribunal per a substituir-ne els membres que han
renunciat a formar-ne part, de manera que el tribunal resta constituït pels membres
següents:
Membres titulars
President:
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament.
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Vocals:
Anna Casas Gregorio, lletrada del Parlament.
Josep Escudé i Pont, cap del Departament de Comunicació, en representació del
personal del Parlament.
Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Joan Maria Morros i Cuadras, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, Ferran Domínguez García, en exercici de
les funcions de direcció i coordinació del Departament de Recursos Humans, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
Membres suplents
President:
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del
president.
Vocals:
Mercè Arderiu Usart, lletrada del Parlament.
Marta Payà Canals, assessora lingüística del Parlament, com a suplent del funcionari nomenat en representació del personal del Parlament.
Carles Singla Casellas, professor titular d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Xavier Puig Garcia, cap de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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