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Previsió de desenvolupament del Ple del dijous 27 de gener 

  

 

 

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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