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Previsió de desenvolupament del Ple del 24 de febrer 

 

 

 

Dijous, 24 de febrer de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

18 9:00 9:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió dels residus 
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

19 9:45 10:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
cànon de residus 
 

ERC Debat  45 minuts 

20 10:30 11:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
planificació del curs escolar 2022-2023 
 

PSC-Units Debat  45 minuts 

21 11:15 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

nou currículum d’educació bàsica 

Vox Debat  45 minuts 

22 12:00 12:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 

Jocs Olímpics d’Hivern 

ECP Debat 45 minuts 

 12:45 13:10 Votacions de les mocions dels punts 18 a 22 
 

 Votació 25 minuts 

 13:10 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15:00h) 

23 15:00 15:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
neutralitat de les institucions públiques  

Cs Debat  45 minuts 

24 15:45 16:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
necessitat d’una represa econòmica justa, sostenible i 
equitativa del teixit empresarial i del món laboral 
 

ERC Debat  45 minuts 

25 16:30 17:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
polítiques d’habitatge, garantia de drets, 
desnonaments i persecució del moviment en defensa 
de l’habitatge 
 

CUP Debat  45 minuts 

26 17:15 18:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
llengua catalana en el sistema universitari i de recerca 
 

JxCat Debat  45 minuts 

 18:00 18:20 Votacions de les mocions dels punts 23 a 26  Votació 20 minuts 

 18:20 Aixecament de la sessió 
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