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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 mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la Covid-19
200-00020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat; GP Cs (reg. 86929; 87032; 87153).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 02.12.2020 al 
04.12.2020).
Finiment del termini: 07.12.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació Radar Covid-19
250-01559/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86848 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 24.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86848)

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

1. Promoure la utilització massiva de totes aquelles altres eines tecnològiques 
que poden contribuir a tallar les cadenes de contagi, també de l’aplicació Radar 
Covid, entre la ciutadania catalana.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Connectar i integrar aquestes eines amb els sistemes la nostra Comunitat Au-
tònoma al sistema de seguiment i rastreig que ens vincula amb la resta de Comuni-
tats Autònomes. de la Generalitat.
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Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 86849 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 24.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 86849)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

Dissenyar un Pla Específic per a microempreses i promoure una línia Continuar 
impulsant el suport a les microempreses, així com al conjunt del teixit empresarial, a 
través de línies d’ajuts econòmics, línia de crèdits, bonificacions tributàries i subven-
cions concretes per les microempreses contemplant tots els efectes de la Covid-19 
amb la finalitat de reactivar-les i recuperar-les de nou.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els 
ajuts als autònoms
354-00421/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 85836).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 25.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els 
ajuts del Govern per a les petites i mitjanes empreses i els autònoms 
per a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19
354-00423/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 85881).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 25.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre els ajuts del Govern per a les petites i mitjanes empreses i els 
autònoms per a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19
354-00424/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 85881).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 25.11.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública sobre els ajuts del Govern per a les petites i mitjanes 
empreses i els autònoms per a pal·liar els efectes de la crisi de la 
Covid-19
354-00425/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 85881).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 25.11.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’àrea de menors 
del Ministeri Fiscal amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00525/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil», el 27.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Nazareth amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00596/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 27.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa 
Suara Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00613/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 27.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Oscobe amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00614/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00121/12; 352-01068/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil», 27.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00616/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 27.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00617/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 27.11.2020.

Compareixença d’una representació de la Comissió Europea davant 
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de la Covid-19
357-01009/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 27.11.2020, DSPC-C 643.
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