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Previsió de desenvolupament del Ple del 4 i el 5 de juliol 

(La sessió de control al Govern i al president de la Generalitat es farà dijous a les 

10h, en lloc de dimecres, com és habitual) 

 

Dimecres 4 de juliol 

10.00 h 

 Comunicació de la composició de meses de comissions 

 Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme 

activitats il·legals (Cs) 

 Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (PSC-Units) 

 Interpel·lació al Govern sobre turisme (Cs) 

 Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (PSC-Units) 

 Interpel·lació al Govern sobre salut i gènere (ERC) 

 Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 

(CatECP) 

 

15.00 h 

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió de 

seguiment de les polítiques per a persones amb discapacitat (Cs)  

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió 

d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a 

Catalunya (JxCat i ERC) 

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió 

d’estudi del treball autònom (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) 

 

Dijous 5 de juliol 

9.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre l’administració dels recursos propis i la lluita 

contra les desigualtats socials (JxCat) 

 Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la 

Generalitat (PPC) 

 A les 10h, sessió de control al Govern i al president de la Generalitat 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

model sanitari (Cs) 
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 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

conciliació dels diferents vessants de la vida de les famílies amb infants 

d’entre zero i tres anys (Cs) 

 

15.00 h 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

consens polític i social al voltant dels grans temes de país (PSC-Units) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

les polítiques d’habitatge (CatECP) 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional 

(CUP) 

 

 

 

 

Aquesta previsió és orientativa i susceptible de canvis d’acord amb 

el desenvolupament del ple. 
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