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16/06/2021 

Previsió de desenvolupament del ple del 16 i el 17 de juny 

Dimecres, 16 de juny 

09.00 h  

 Elecció d’una nova vicepresidència primera de la Mesa (30 minuts) 

 Sessió de control al Govern (1 hora i 50 minuts aproximadament) 

 Presentació i votació dels informes de compliment del pressupost de despeses 

del Parlament en data 31 de juliol i 31 de desembre de 2020 (10 minuts) 

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre la 

salut mental i les addiccions  (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) (40 minuts) 

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi 

sobre la protecció del delta de l’Ebre (ERC), i de les esmenes presentades (1 

hora i 20 minuts) 

(La sessió se suspendrà a les 13.30 h aproximadament) 

15.15 h 

 Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics (PSC-Units) (30 

minuts)  

 Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria 

d’infraestructures  (ECP) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques (CUP) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política 

supèrflua (Vox) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya (PSC-Units) (30 minuts)  

 Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (JxCat) (30 minuts)  

(La sessió se suspendrà a les 18.15 h aproximadament) 
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Dijous, 17 de juny 

9.00 h  

 Interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la universitat per als 

alumnes de batxillerat (Cs)  (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement (JxCat) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per fer front a l’increment 

dels delictes d’odi (ERC)  (30 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs) (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del 

departament competent en matèria d’igualtat (ERC)  (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació 

infantil (PPC) (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 

(PSC-Units)  (45 minuts) 

(La sessió se suspendrà a les 13.30 h aproximadament) 

15.00 h 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge 

(CUP)  (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir 

el dret a l’habitatge (ECP) (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius 

de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (PSC-

Units)  (45 minuts) 

 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a 

l’ocupació il·legal d’habitatges (Vox)  (45 minuts) 

 

 (La sessió s’aixecarà a les 18.00 h aproximadament.) 
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