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
VIII legislatura
Projecte de llei
Projecte de llei de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura
del sector públic de la Generalitat de Catalunya 200-00096/08
Govern de la Generalitat
Decaïment del procediment 31.08.10
Proposició de llei
Proposició de llei de creació d'una línia extraordinària de finançament per a
l'activitat d'autònoms i microempreses 202-00058/08
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Publicació de la iniciativa (BOPC 398 de 09.02.09 p. 76)
Tinguda del debat de totalitat (DSPC-P 78 de 01.04.09 p. 65)
Aprovació de l'esmena de retorn (DSPC-P 78 de 01.04.09 p. 53)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 439 de 06.04.09 p.
24)
Resolucions
Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern [Apartat 9.c] 255-00002/08
Adopció en el Ple (DSPC-P 29 de 28.09.07 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 132 de 01.10.07 p. 7)
Resolució 301/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern [Apartats III.10.r, III.12.b i IV.6] 255-00003/08
Adopció en el Ple (DSPC-P 61 de 02.10.08 p. 3)
Publicació de l'adopció en el Ple (BOPC 329 de 08.10.08 p. 16)
Resolució 760/VIII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei
4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de
l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya 203-00007/08
Validació i acord de no tramitació com a projecte de llei (DSPC-D 3 de
30.08.10 p. 3)
Publicació de la no tramitació com a projecte de llei (BOPC 792 de
03.09.10 p. 4)
Publicació de la validació en el BOPC (BOPC 792 de 03.09.10 p. 3)
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Publicació de la validació en el DOGC (DOGC 5708 de 06.09.10 p.
66057)
Publicació del Decret llei en el BOE (BOE 239 de 02.10.10 p. 84011)
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