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Previsió de desenvolupament del Ple del 25, 26, 27 de gener  

 

 

*L’hora d’inici d’aquest punt, i dels previstos a continuació, és aproximada i dependrà de l’ampliació de 

l’ordre del dia 

Dimarts, 25 de gener de 2022 

Tarda (16h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

  16:00 És previst ampliar l’orde del dia per a votar la 
interposició d’un recurs al TS contra la retirada de 
l’escó de Pau Juvillà 

Mesa Debat i 

votació 

  

6 16:15* Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels 
drets culturals 

ECP Substanciació 30 minuts 

7 16:45 Interpel·lació al Govern sobre la política exterior Vox Substanciació 30 minuts 

8 17:15 Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què 
es troba el Departament d’Acció Exterior i Govern 
obert per fer la seva feina a l’exterior 

JxCat Substanciació 30 minuts 

9 17:45 Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor 
Mediterrani 

JxCat Substanciació 30 minuts 

10 18:15 Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les 
macrogranges 

ECP Substanciació 30 minuts 

 18:45 Suspensió de la sessió 
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Dimecres, 26 de gener de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9:00 11:20 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat 
 

Grups 
parlamentaris 

Substanciació 2 hores i 

20 minuts 

2 11:20 12:10 Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, 
d’incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 
2019/771, relatives als contractes de subministrament 
de continguts i serveis digitals i als contractes de 
compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya. 
 

Govern Debat i 
votació 

50 minuts 

3 12:10 13:00 Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal 
d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la 
millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels 
sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos 
al règim de propietat horitzontal, i de modificació del 
Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual 
s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la 
COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de 
dret privat subjectes a les disposicions del dret civil 
català . 

Govern Debat i 

votació 

50 minuts 

4 13:00 13:05 Decret llei 1/2022, de l'11 de gener, pel qual 

s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a 

l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en 

l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats 

subjectes al règim de propietat horitzontal 

Govern Votació 5 minuts 

 5 13:05 14:30 Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució 

de la memòria de les acusades de bruixeria 

ERC, JxCat, 

CUP i ECP 

Debat i 

votació 

1 hora i 25 

minuts 

 14:30 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (16:00h) 

11 16:00 16:30 Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball PSC-Units Substanciació 30 minuts 

12 16:30 17:00 Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra 

PSC-Units Substanciació 30 minuts 

13 17:00 17:30 Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la 
competència de la seguretat pública 

Cs Substanciació 30 minuts 

14 17:30 18:00 Interpel·lació al Govern sobre la reforma de 
l’Administració Pública 
 

ERC Substanciació 30 minuts 

15 18:00 18:30 Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè 
d’experts per a garantir els drets fonamentals en 
situacions d’emergència 

PPC Substanciació 30 minuts 

16 18:30 19:00 Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació 
econòmica i els fons europeus 
 

CUP Substanciació 30 minuts 

 19:00 Suspensió de la sessió 
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Dijous, 27 de gener de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

17 9:00 9:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques per a incentivar la natalitat i abordar l’hivern 
demogràfic 

Vox Debat 45 minuts 

18 9:45 10:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
actuacions del Departament d’Igualtat i Feminismes en 
matèria d’antiracisme 
 

ERC Debat 45 minuts 

19 10:30 11:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de les persones sense llar 

PSC-Units Debat 45 minuts 

20 11:15 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la joventut 

PSC-Units Debat 45 minuts 

21 12:00 12:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

l’assetjament que pateixen els nens i les famílies que 

reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim el 

25% d’hores lectives en castellà 

Cs Debat 45 minuts 

22 11:30 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

recerca i la transferència de coneixement coma eixos 

clau de la societat del coneixement 

JxCat Debat 45 minuts 

 13:30 14:00 Votació de les Mocions dels punts 17 a 22  Votació 30 minuts 

 14:00 Suspensió de la sessió 
 

   

  Tarda (15:30h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

23 15:30 16:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls de la mediació i els mètodes alternatius de 
resolució de conflictes 

JxCat Debat 45 minuts 

18 16:15 17:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern  sobre la 
salut i l’atenció primària  

CUP Debat 45 minuts 

 17:00 17:10 Votació de les Mocions dels punts 23 i 24 
 

 Votació  

 17:00  Aixecament de la sessió 
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