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Previsió de desenvolupament del ple del 13 de maig 

 9.30 h Ple específic 

 Designació dels senadors que han de representar la Generalitat al Senat (5 

minuts aproximadament). 

 

10.00 h Ple ordinari 

 Sessió de control al Govern en funcions (1 hora i 50 minuts). 

 Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions constituïdes 

divendres (2 minuts). 

 Debat conjunt de la proposta de resolució sobre el compromís per una 

Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada, i de la proposta de 

resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i 

estructural a Catalunya, totes dues presentades conjuntament per ERC, JxCat, 

la CUP i ECP. A la primera, el PSC-Units hi ha presentat dues esmenes. Acabat 

el debat, les dues propostes de resolució es votaran separadament. (1 hora i 40 

minuts). 

(La sessió se suspendrà a les 13.30 h aproximadament) 

 

15.30 h 

 Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la 

Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, per informar sobre 

la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista per als fons 

europeus, sobre les actuacions del Govern en funcions i sobre la gestió de 

l’estat d’alarma, l’evolució de la pandèmia de Covid-19 i les darreres decisions 

adoptades per a afrontar-la (Peticions de compareixença presentades 

respectivament pel PSC-Units, Cs i el PPC i aprovades pel Ple del 29 l’abril.) (3 

hores i 45 minuts). 

 (La sessió s’aixecarà a les 19.15 h aproximadament.) 
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