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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 de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 42675).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 42548; 42570).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 42738 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 21.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42738)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que demanin al Govern del Perú una investigació imparcial i 
amb recursos suficients sobre els greus crims dels que s’acusa a diversos integrants 
dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, als efectes d’establir la veritat dels fets 
ocorreguts en aquest període.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat internacional que demanin al Govern del Perú l’establiment d’un adequat 
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable 
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual 
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar, i 
que s’ofereixin adequades garanties de no repetició.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2016, sobre 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis 
2012 i 2013
256-00021/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 42626).
Pròrroga: 10 dies hàbils (del 02.12.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 42187; 42294).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.12.2016 al 14.12.2016).
Finiment del termini: 15.12.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00005/11

RESOLUCIÓ

Resolució
D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del Parlament, i atès que 

he d’absentar-me de Catalunya el 24 i 25 de novembre de 2016,

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 24 al 25 de novembre de 2016, 
ambdós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00005/11).

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de novembre de 2016, 

d’acord amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva con-
dició de diputat al Parlament de Catalunya de Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 18 de novem-
bre de 2016.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives 
d’Ocupació davant la Comissió de Treball per a explicar les polítiques 
actives d’ocupació
357-00233/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Treball, tinguda el 17.11.2016, 
DSPC-C 256.

Compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya davant la Comissió de Treball per a explicar les 
polítiques actives d’ocupació
357-00307/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Treball, tinguda el 17.11.2016, 
DSPC-C 256.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 42546

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, diputat al Parlament de Catalunya en la XI legislatu-

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

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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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 Territori i Sostenibilitat al 
conseller d’Interior
330-00042/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 42567 / Coneixement: 21.11.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
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 la absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, del 19 al 25 de 
novembre de 2016, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 16 de novembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 318/2016, de 16 de novembre, d’encàrrec del despatx del 
conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior des del dia 19 de novem-
bre fins al dia 25 de novembre de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7250, 
del 18 de novembre de 2016.

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Coneixement al 
conseller de Cultura
330-00043/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 42568 / Coneixement: 21.11.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
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 la absència del conseller d’Empresa i Coneixement, del 19 al 26 de 
novembre de 2016, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller de Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 16 de novembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 319/2016, de 16 de novembre, d’encàrrec del despatx del 
conseller d’Empresa i Coneixement al conseller de Cultura, del 19 al 26 de novem-
bre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7250, del 18 de novembre de 2016.
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