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Previsió de desenvolupament del Ple del 24 de març 

 

 

 

Dijous, 24 de març de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

19 9:00 9:30 Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació 
 

ECP Substanciació 30 minuts 

20 9:30 10:00 Interpel·lació al Govern sobre les necessitats de 
l’escola pública 
 

CUP Substanciació 30 minuts 

21 10:00 10:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
places residencials i de centres de dia  
 

PSC-Units Debat  45 minuts 

22 10:45 11:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

mesures per a incorporar les dones vulnerables al 

mercat de treball 

PSC-Units Debat  45 minuts 

23 11:30 12:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

l’impuls i la dinamització de les Terres de l’Ebre  

ECP Debat 45 minuts 

24 12:15 13:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

vocació europeista dels catalans 

Cs Debat 45 minuts 

25 13:00 13:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

resolucions dels conflictes internacionals 

JxCat Debat 45 minuts 

 13:45 14:10 Votacions de les mocions dels punts 21 a 25 
 

 Votació 25 minuts 

 14:10 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15:30h) 

26 15:30 16:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

retorn de les centrals hidroelèctriques al sistema públic 

CUP Debat  45 minuts 

27 16:15 17:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

producció audiovisual en català  
 

ERC Debat  45 minuts 

28 17:00 17:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Dia Internacional de les Dones i el combat contra la 
pressió estètica 
 

ERC Debat  45 minuts 

29 17:45 18:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de l’Administració de justícia  
 

Vox Debat  45 minuts 

 18:30 18:50 Votacions de les mocions dels punts 26 a 29  Votació 20 minuts 

 18:50 Aixecament de la sessió 
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