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Previsió de desenvolupament del Ple del 29 i 30 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimecres, 29 de juny de 2022 

Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9:00 11:20 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat 

Grups 

parlamentaris 

Substanciació 2 hores i 

20 minuts 

2 11:20 12:45 Debat final de la Proposta per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de garantia 
dels serveis de caixer automàtic en els municipis en 
risc d’exclusió financera i de garantia en l’accés als 
serveis bancaris (tramitació en lectura única) 

ERC, JxCat, 

CUP i ECP 

Debat i 

votació finals 

de la proposta 

i les esmenes 

presentades 

1 hora i 25 
minuts 

3  12:45 14:25 Debat de validació del Decret llei 6/2022, del 30 de 
maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a 
l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels 
projectes lingüístics dels centres educatius 

Govern Debat i 

votació sobre 

la validació o 

derogació del 

decret llei 

1 hora i 40 

minuts 

 14:25 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (16:00h) 
4 16:00 17:40 Debat de totalitat de la Proposició de llei de 

modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 
renda garantida de ciutadania 

ECP Debat de 

totalitat i 

votació de 

l’esmena de 

retorn 

1 hora i 40 

minuts 

5 17:40 19:20 Debat de totalitat de la Proposició de llei de 
modificació de la llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, per la regulació de 
l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a 
distància de plats preparats 

PSC-Units Debat de 

totalitat i 
votació de 

l’esmena de 

retorn 

1 hora i 40 

minuts 

 19:20 Suspensió de la sessió 
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Dijous, 30 de juny de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

15 9:00 9:30 Interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment 
del Consell d’Europa 

JxCat Substanciació 30 minuts 

16 9:30 10:20 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de reducció d’emissions i de transició 
ecològica  

ECP Debat 50 minuts 

17 10:20 11:10 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ordenació territorial necessària per a garantir la 
sobirania alimentària 

CUP Debat 50 minuts 

18 11:10 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impuls de les polítiques del Govern amb relació a les 
persones desaparegudes sense causa aparent i la 
desaparició forçada de menors 

PSC-Units Debat 50 minuts 

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

PSC-Units Debat 50 minuts 

20 12:50 13:40 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
balances fiscals i el dèficit d’inversions 

JxCat Debat 50 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) 

21 15:30 16:20 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
jutjats de pau com a garants del servei de justícia de 
proximitat 

JxCat Debat  50 minuts 

22 16:20 17:10 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
seva política per a donar suport als treballadors inscrits 
al règim especial de treballadors autònoms 

Vox Debat  50 minuts 

23 17:10 18:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desinversió crònica de l’Estat a Catalunya 

ERC Debat 50 minuts 

 
18:00 18:15 Votacions de les mocions dels punts 21 a 23  

 
 

Votació 15 minuts 

 
18:15 19:00 Ple específic per a l’elecció d’Esther Giménez-

Salinas com a síndica de greuges   
Debat i 

votació de la 

proposta de 

candidata 

45 minuts 

 
19:00 Aixecament de la sessió 
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