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02/11/2021 

Previsió de desenvolupament del Ple del 3 i el 4 de novembre 

Dimecres, 3 de novembre de 2021 

Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9.00 11.00 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat  
 

Grups 

parlamentaris 

Substanciació 2 hores 

6 11.00 11.05 Proposta de resolució de creació d’una comissió 
específica per a la tramitació de textos consolidats  

ERC, PSC-
Units, JxCat, 
CUP i ECP 

Votació 5 minuts 

2 11.05 12.05 Decret llei 23/2021, del 19 d’octubre, de modificació 
del Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre 
l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació 

parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2014 per al personal del sector públic de la Generalitat 

Govern Debat i 

votació sobre 

la validació o 

derogació del 

decret llei 

1 hora 

3 12.05 13.45 Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
 

Govern Debat de 

totalitat 

1 hora i 40 

minuts 

 13.45 Suspensió de la sessió 
 

   

Dimecres - Tarda (16h) 
4 16.00 17.30 Proposició de llei per a la internalització del transport 

sanitari 
 

CUP Debat de 

totalitat i 

votació de 

l’esmena de 

retorn de Vox 

1 hora i 

mitja 

5 17.30 18.50 Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre la gestió de les residències per a 
gent gran 

ECP i Cs  Debat i 

votació 

1 hora i 20 

minuts 

 18.50  Suspensió de la sessió 

 

   

Dijous, 4 de novembre de 2021  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

14 9.00 9.30 Interpel·lació al Govern sobre  el funcionament del 
sistema sanitari 
 

Cs Substanciació 30 minuts 

15 9.30 10.00 Interpel·lació al Govern sobre  la transformació del 
sistema sanitari 
 

JxCat Substanciació 30 minuts 

16 10.00 10.30 Interpel·lació al Govern sobre  l'accés als serveis en la 

Catalunya poc poblada 

ECP Substanciació 30 minuts 

 17 10.30 11.10 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  la 
seguretat pública i la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra 
 

ERC Debat 40 minuts 

 

18 

11.10 11.50 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
T-Mobilitat 
 

PSC-Units Debat  40 minuts 

19 11.50 12.30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’estat de l’Administració de justícia  
 

PSC-Units Debat  40 minuts 

20 12.30 13.10 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  la 

gestió dels espais agraris 

CUP Debat  40 minuts 

 13.10 Suspensió de la sessió 
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Dijous - Tarda (15.45h) 
 

21 15.45 16.25 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’escola a Catalunya 

Cs Debat  40 minuts 

22 16.25 17.05 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació a l’Afganistan i el paper de la Generalitat en 
l’acollida de refugiats i el respecte als drets humans 

ERC Debat  40 minuts 

23 17.05 17.45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acció econòmica per a combatre la concentració de la 
riquesa i les desigualtats socials  

ECP Debat  40 minuts 

 17.45 18.30 Votació de les 7 mocions debatudes entre el matí i la 
tarda 
 

 Votacions 45 minuts 

 18.30 Aixecament de la sessió 
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