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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració de protocols de prevenció i 
seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la 
Covid-19
250-01276/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda l’1.10.2020, 
DSPC-C 566.
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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 pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries
200-00015/12

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, 

EXCLUSIVAMENT AMB TEXT ALTERNATIU

Finiment del termini improrrogable: 07.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 77120 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 77120)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena al Projecte de llei de les àrees de promoció econò-
mica urbana (tram. 200-00017/12).

Esmena
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 74749; 77504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 

Coneixement, 01.10.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 74749)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (tram. 202-00078/12).

Esmena
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77504)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació del Centre 
Català d’Empresa i Drets Humans (tram. 202-00078/12).

Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els programes 
Leader 2014-2020 i 2021-2027 i sobre els projectes i les actuacions 
d’innovació agroalimentària
356-00865/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 76455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 01.10.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè de vaga 
dels metges interns residents davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació laboral i les reivindicacions del col·lectiu
356-00886/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs, Assumpta Escarp Gibert, del GP 
PSC-Units, Marta Ribas Frías, del GP CatECP, Vidal Aragonés Chicharro, del SP 
CUP-CC, Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC (reg. 78195).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.09.2020.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 31, tinguda l’1.10.2020, DSPC-C 565.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre l’estat de l’agenda de transformació del sistema sanitari
355-00203/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tinguda l’1.10.2020, 
DSPC-C 565.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació del comitè de vaga dels metges 
interns residents davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació laboral i les reivindicacions del col·lectiu
357-00892/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Mesa de la Comissió de Salut en la sessió 61, tinguda el 30.09.2020.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tinguda l’1.10.2020, 
DSPC-C 565.
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