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Previsió de desenvolupament del Ple del 27 i 28 d’abril 

És previst que l’ordre del dia del Ple es pugui ampliar demà al matí perquè la sessió 

comenci amb el debat i votació de la proposta perquè el Parlament presenti una 

denúncia amb relació al cas d’espionatge polític amb el programa Pegasus.  

 

Dimecres, 27 d’abril de 2022 

Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9:10 11:20 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat 
 

Grups 
parlamentaris 

Substanciació  2 hores i 

20 minuts 

2 11:20 12:15 Debat i votació per validar o derogar el Decret llei 
4/2022, del 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit 
tributari 

Govern Debat i 
votació  

55 minuts 

3 12:15 13:45 Debat final de la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

Comissió de 
Recerca i 
Universitats 
 

Debat i 
votació del 
dictamen  

1 hora i 30 

minuts 

4 i 

5 

13:45 14:15 Compliment del pressupost de despeses del Parlament 

de Catalunya del 2021 

Mesa 

ampliada 

Presentació 

i votació 
dels 
informes 

30 minuts 

 14:15 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15:45h) 
6 15:45 16:30 Proposta de resolució de creació d’una comissió 

d’investigació sobre la pederàstia a l’Església 

ERC, CUP i 

ECP 

Debat i 

votació  

45 minuts 

7 16:30 17:00 Interpel·lació al Govern sobre les polítiques relatives 
als drets i les oportunitats de la infància 

ECP Substanciació  30 minuts 

8 17:00 17:30 Interpel·lació al Govern sobre el finançament del 
tercer sector social 

PSC-Units Substanciació  30 minuts 

9 17:30 18:00 Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
residències per a gent gran 

Cs Substanciació 30 minuts 

10 18:00 18:30 Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural ERC Substanciació 30 minuts 

11 18:30 19:00 Interpel·lació al Govern sobre els criteris per establir 

restriccions de drets en un context de pandèmia  

CUP Substanciació 30 minuts 

12 19:00 19:30 Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge polític ERC Substanciació 30 minuts 

13 19:30 20:00 Interpel·lació al Govern sobre el sistema de formació 
professional del curs 2022-2023 

PSC-Units Substanciació 30 minuts 

 20:00 Suspensió de la sessió 
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Dijous, 28 d’abril de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

14 9:00 9:30 Interpel·lació al Govern sobre  les mesures per a 
minimitzar les conseqüències de la crisi economia i 
social que pateixen els catalans 
 

Vox Substanciació 30 minuts 

16 9:30 10:20 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impacte econòmic de la guerra 
 

 JxCat Debat 50 minuts 

17 10:20 11:10 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
centres especials de treball 
 

PSC-Units Debat  50 minuts 

18 11:10 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

incorporació dels joves al món agrari i el 

desenvolupament de la Llei 3/2019 , dels espais 

agraris 

 

PSC-Units Debat  50 minuts 

19 12:00 12:50 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

afectacions i les mesures en l’àmbit energètic 

ERC Debat 50 minuts 

20 12:50 13:40 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques d’acollida de persones refugiades 
 

ERC Debat 45 minuts 

 13:40 14:05 Votacions de les mocions dels punts 16 a 20 
 

 Votació 25 minuts 

 14:05 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15:30h) 

15 15:30 16:00 Interpel·lació al Govern sobre l’espionatge i la 
repressió digitals 

JxCat Debat  30 minuts 

21 16:00 16:50 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de mobilitat en el context de crisi 
 

ECP Debat  50 minuts 

22 16:50 17:40 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
personal sanitari 
 

CUP Debat  50 minuts 

23 17:40 18:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

sobreesforç fiscal de les famílies catalanes 
 

Cs Debat  50 minuts 

24 18:30 19:20 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
inseguretat creixent 
 

Vox Debat 50 minuts 

 19:20 19:40 Votacions de les mocions dels punts 21 a 24  Votació 50 minuts 

 19:40 Aixecament de la sessió 
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