
 

 

  12/03/2013 

 

Previsió de desenvolupament del ple de dimecres i dijous 

13 i 14 de març 

 

Dimecres, 13 de març 

10.00 h  

 Sessió de control al govern i al president de la Generalitat  

 Situació de compatibilitat d’una diputada 

 Lectura de la declaració institucional sobre l’ERO de la planta de GE Power 

Controls, de Sant Vicenç de Castellet 

 Debat i votació de la proposta d’ERC d’interposició de recurs 

d’inconstitucionalitat contra la llei de l’estat 16/2012, del 27 de desembre, 

per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació 

de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica 

 Debat i votació de la proposta de resolució del PSC sobre la iniciació d’un 

diàleg amb el govern de l’estat per fer possible la celebració d’una consulta 

sobre el futur de Catalunya 

 

16.00 h (hora pendent de confirmació) 

 Designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels 

Diputats la proposició de llei del fons per l’homogeneïtzació, el rescat 

selectiu i la subvenció de peatges 

 Designació de tres membres del Consell de Garanties Estatutàries.  

 Interpel·lació al govern sobre el model present i futur de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals (ERC) 

 Interpel·lació al govern sobre la informació relativa al deute de la 

Generalitat (CUP)) 

 Interpel·lació al govern sobre les propostes en matèria de política tributària 

(PPC) 

 Interpel·lació al govern sobre la política d’acció exterior (PPC) 

 Interpel·lació al govern sobre la situació de les persones desocupades i el 

tancament d’empreses (PSC) 

 Interpel·lació al govern sobre les sentències dels tribunals en matèria 

educativa (C’s) 

 Interpel·lació al govern sobre l’estabilitat pressupostària i el deute (ICV-

EUiA) 



 

 

 

 

 

 

Dijous, 14 de març 

9.30 h (hora pendent de confirmació) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la política 

sanitària a curt i mitjà termini (PSC) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la situació 

dels treballadors de l’administració de la Generalitat (PSC) 

 Lectura de la declaració institucional sobre l’ERO de la factoria d’Ercros a 

Flix 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre l’oferta 

escolar per al curs 2013-2014 (ICV-EUiA) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la 

racionalització de l’administració i de la funció pública (C’s) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la defensa 

dels interessos del món local (ERC) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la 

tramitació de la llei de pressupostos per al 2013 (PPC) 

 

Aquesta previsió és orientativa i susceptible de canvis segons el 

desenvolupament del ple. 


