
  20/07/2020 

Previsió de desenvolupament del ple dels dies 21, 22 i 24 de 
juliol 

Dimarts, 21 de juliol 

10 h 
 Debat de totalitat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (1 hora i 15 minuts). (No té esmenes de retorn i per tant 
no es vota.)  

 Debat de l’informe i les conclusions de la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom (48 minuts). (La votació es farà a la tarda.) 

 Debat del dictamen de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017 (48 minuts). (La votació es farà a la tarda.) 

 Debat del dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (48 minuts). (La 
votació es farà  a la tarda.) 

(La sessió se suspendrà a les 13.40 h aproximadament.) 

15 h 

 Debat de la proposta de tramitació en lectura única del Projecte de llei de 
modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb 
l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en 
determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (50 minuts). (La votació de 
la tramitació en lectura única es farà abans de suspendre la sessió de la 
tarda.) 

 Debat de la proposta de tramitació en lectura única de la Proposició de llei 
de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Administració i 
de modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència (Cs) (43 minuts). (La votació de 
la tramitació en lectura única es farà abans de suspendre la sessió de la 
tarda.) 

 Debat de la proposta de tramitació en lectura única de la Proposició de llei 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d'arrendament d'habitatge (JxCat, ERC, CatECP i CUP) (43 minuts). (La 
votació de la tramitació en lectura única es farà abans de suspendre la 
sessió de la tarda.) 

 Debat del Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries 
en matèria de personal (52 minuts). (La votació es farà abans de suspendre 
la sessió de la tarda.) 

 Debat del Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents 
per fer front al risc de brots de la Covid-19 (52 minuts). (La votació es farà 



abans de suspendre la sessió de la tarda.) 

 Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (PSC-Units) (30 minuts). 

 Votacions de les conclusions de les comissions, de les propostes de 
tramitació en lectura única i dels decrets llei (15 minuts). 

(La sessió se suspendrà a les 20 h aproximadament.) 

 

Dimecres, 22 de juliol 

10 h 
 Sessió de control als consellers i al president de la Generalitat (1 hora i 30 

minuts aproximadament). 

 Debat final del Projecte de llei d’ordenació del litoral (1 hora 
aproximadament). (La votació es farà a la tarda, quan es reprengui la 
sessió.) 

 Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat 
(Cs) (30 minuts). 

 (La sessió se suspendrà a les 13.05 h aproximadament.) 

15 h 
 Votació del dictamen del Projecte de llei d’ordenació del litoral (10 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el Baix Segrià 
(PSC-Units) (30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (CatECP) (30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l’economia 
productiva vinculada a les ciències de la vida (JxCat) (30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de foment i desplegament de 
les infraestructures de comunicacions electròniques (JxCat) (30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge a representants polítics (ERC) 
(30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència 
en l’actuació de la Generalitat a l’exterior (Cs) (30 minuts). 

 Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern 
(PPC) (30 minuts). 

 (La sessió se suspendrà a les 18.40 h aproximadament.) 

 

Dijous, 23 de juliol, no hi ha prevista sessió plenària 

 

Divendres, 24 de juliol 

9 h 
 Debat de la moció sobre les polítiques de seguretat (PSC-Units) (35 minuts). 

(La votació es farà al final de la sessió.) 

 Debat de la moció sobre l’estratègia per garantir el dret a l’habitatge 
(CatECP) (35 minuts). (La votació es farà al final de la sessió.) 



 Debat de la moció sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (Cs) 
(35 minuts). (La votació es farà al final de la sessió.) 

 Debat de la moció sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals 
arran de la pandèmia de Covid-19 (Cs) (35 minuts). (La votació es farà al 
final de la sessió.) 

 Debat de la moció sobre la transparència, les eines de control democràtic i el 
compromís contra la corrupció (ERC) (35 minuts). (La votació es farà al final 
de la sessió.) 

 Debat de la moció sobre la política general i les prioritats de país (CUP) (35 
minuts). (La votació es farà al final de la sessió.) 

 Votacions de tots els punts debatuts durant el matí (20 minuts). 

 

(El Ple està previst que acabi al migdia) 

 


