Dossier legislatiu núm. 37
Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmic

Antecedents parlamentaris del 200-00037/10
IX legislatura
Proposició de llei
Proposició de llei de suport a l'emprenedoria, al treball autònom, al treball
autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya 20200079/09
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la rectificació del text presentat (BOPC 264 de 05.03.12
p. 23)
Publicació de la iniciativa (BOPC 264 de 05.03.12 p. 23)
Aprovació de l'esmena de retorn (DSPC-P 55 de 23.05.12 p. 20)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 321 de 29.05.12 p.
18)
Resolucions
Resolució 400/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'establiment, dins el
pla Inicia, d'actuacions i mesures específiques per a ajudar els joves
emprenedors 250-00276/09
Adopció en comissió (DSPC-C 201 de 14.12.11 p. 27)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 214 de 27.12.11 p. 9)
Correcció d'errades de publicació (BOPC 235 de 30.01.12 p. 7)
Control del compliment de la Resolució 400/IX 290-00386/09
Comissió de Polítiques de Joventut
Adopció en Comissió de la Resolució (DSPC-C 201 de 14.12.11 p. 27)
Publicació de la documentació (BOPC 311 de 07.05.12 p. 77)
Resolució 526/IX del Parlament de Catalunya, sobre la col·laboració amb els
sectors de l'economia social i cooperativa [Apartat c] 250-00820/09
Adopció en comissió (DSPC-C 284 de 18.04.12 p. 42)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 307 de 30.04.12 p. 21)
Moció
Moció 22/IX del Parlament de Catalunya, sobre mesures d'estímul
econòmic, de creació d'ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms
302-00032/09
Aprovació en el Ple (DSPC-P 15 de 05.05.11 p. 66)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 66 de 09.05.11 p. 16)
Control del compliment de la Moció 22/IX 390-00022/09
Publicació de la documentació (BOPC 171 de 31.10.11 p. 64)
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