
 

 

  20/12/2016 

Previsió de desenvolupament del ple de dimecres i dijous 
 

Dimecres, 21 de desembre 

9.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre els feminismes (CUP) 

 Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament (CSQP) 

 Sessió de control al govern i al president de la Generalitat (a les 10 h) 

 Situació de compatibilitat d’un diputat 

 Debat i votació de la proposta de resolució de defensa de la llibertat 
d’expressió i del dret d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i 
de compromís de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors 
(JxSí i CUP) 

 Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana (C’s) 

 Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques (C’s) 

 
15.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i 
Espanya (PSC) 

 Interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (PPC) 

 Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (JxSí) 

 Debat de totalitat del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc 
mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 
d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; 
de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, i votació de les esmenes a la totalitat de 
C’s, PSC, CSQP i PPC 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la manera 
d’aconseguir més equitat en la sanitat (CSQP) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre els sistemes 
d’emergències (PSC) 

 

Dijous, 22 de desembre 

9.00 h 

 Debat i votació finals del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya 



 

 

 Debat i votació finals del Projecte de llei de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial 

 Debat de totalitat del Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals, i votació de l’esmena a la totalitat de C’s 

 
15.00 h 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la violència 
de gènere (PSC) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre les 
polítiques d’habitatge (C’s) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre el cotxe 
elèctric (JxSí) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la política 
internacional de la República Catalana (CUP) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació sobre la inversió 
en les carreteres (PPC) 

 Debat de totalitat de la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques (JxSí i CUP) i votació de les esmenes 
a la totalitat que presentin els grups (el termini encara està obert) 

 

La sessió, la darrera d’aquest any, acabarà dijous al vespre 

 
 
 

Aquesta previsió és orientativa i susceptible de canvis d’acord amb el 
desenvolupament del ple. 


