
  12/12/2018 

 

Previsió de desenvolupament del Ple del 12 i el 13 de 

desembre 

 

Dimecres, 12 de desembre 

10.00 h 

 Sessió de control al Govern i al president de la Generalitat 

 Compareixença del president de la Generalitat per donar compte de 

l’estructura i la composició del Govern 

 Homenatge en memòria de l’exdiputat i exconseller Agustí M. Bassols  

 Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 

 Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2018, de 13 

de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures 

públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia 

hipotecària 

 

16.00 h 

 Debat i votació dels projectes de pressupostos del Parlament, del Consell de 

Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de 

Greuges per al 2019  

 Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 7/2018, de 20 

de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar 

percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a 

determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de 

juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic  

 Debat de totalitat de la proposició de llei de CatECP de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (sense esmenes de 

retorn) 

 Debat i votació del dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 

sobre l’Informe del compte general de la Generalitat corresponent al 2015. 

El síndic major de Comptes, Jaume Amat, presentarà l’informe 

 Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de 

mossos d’esquadra i bombers  (CatECP) 

 

 

 

 



 

 

Dijous, 13 de desembre 

9.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra 

i bombers  (PSC-Units) 

 Interpel·lació al Govern sobre el servei de rodalia de Catalunya (JxCat) 

 Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (Cs) 

 Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena 

sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (CUP)  

  Interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (Cs)  

 Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (ERC) 

 Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta (ERC) 

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

l’atenció primària i comunitària (PSC-Units) 

 

15.30 h 

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

funció pública  (PSC-Units)  

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

l’acció exterior de la Generalitat (PPC) 

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

lluita contra les violències masclistes (CatECP) 

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

els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del 

referèndum de l’1 d’octubre de 2017 (ERC) 

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

necessitat de cuidar els professionals de la salut (Cs) 

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

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs) 

 

 

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

desenvolupament del Ple. 

 


