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Previsió de desenvolupament del Ple del 10 i l’11 d’octubre 

Dimecres, 10 d’octubre 

10.00 h 

 Sessió de control al Govern i al president de la Generalitat 

 Comunicació al Ple de la composició de meses de comissions 

 Debat general sol·licitat per Cs sobre la priorització de l’agenda social i la 

recuperació de la convivència: 

- Intervenció inicial del grup proposant (Cs) (màxim 30 minuts) 

- Intervenció per part del Govern (sense límit de temps) 

- Intervenció dels grups i subgrups parlamentaris: 

- Representant de Cs (15 minuts) 

- Representant del PSC-Units (15 minuts) 

- Representant de CatECP (15 minuts) 

- Representant de la CUP (7,5 minuts) 

- Representant del PPC (7,5 minuts) 

- Representant d’ERC (15 minuts) 

- Representant de JxCat (15 minuts) 

16.00 h (hora pendent de confirmació) 

 Continuació del debat general sobre la priorització de l’agenda social i la 

recuperació de la convivència: 

- Possible intervenció per part del Govern (sense límit de temps) 

- Possible rèplica dels grups i subgrups parlamentaris (5 minuts per grup i 2,5 per subgrup) 

 Debat i votació en lectura única de la proposició de llei del PSC-Units de 

modificació de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania (abans el 

ple haurà d’aprovar el procediment de lectura única) 

 

Dijous, 11 d’octubre 

10.00 h (hora pendent de confirmació) 

 Debat i votació de la proposta de resolució impulsada pel president del 

Parlament de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics  
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 Debat i votació de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

transició energètica (PSC-Units) 

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

política sanitària (PSC-Units) 

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

els serveis d’atenció a la primera infància (CatECP)  

15.00 h (hora pendent de confirmació) 

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

els mitjans de comunicació públics de la Generalitat  (PPC)  

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

turisme (Cs)  

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

l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (Cs) 

 Debat i votació de les propostes de resolució dels grups fruit del debat 

general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 

convivència 

 

 

 

 

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

el desenvolupament del ple. 
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