
  17/12/2018 

 

Previsió de desenvolupament del ple del 17 al 20 de 

desembre  

 

Dilluns, 17 de desembre 

17.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública 

(PSC-Units).  

 Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya 

(Cs).  

 Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (PSC-Units).  

 Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les 

eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i 

polítics (ERC). 

 Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals 

(Cs). 

 

Dimarts, 18 de desembre 

09.00 h 

 Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana 

(PPC). 

 Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (CatECP). 

 Inici del debat sobre la protecció de la infància, sol·licitat per Cs. 

 

15.00 h  

 Continuació del debat sobre la protecció de la infància. 

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

situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers 

(CatECP). 

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

situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (PSC-Units). 

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

l’adoctrinament a les escoles (Cs) 

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

gestió de les infraestructures (Cs). 

 



Dimecres, 19 de desembre 

10.00 h 

 Sessió de control al Govern i al president de la Generalitat. 

 Debat i votació de les sol·licituds de compareixença del president de la 

Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant la 

greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors públics de 

l’Administració i el sector públic de la Generalitat (Cs) i l’acció del Govern 

davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels 

treballadors (PSC-Units). 

 Inici del debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre 

de 2017, sol·licitat per Cs. 

 

15.30 h  

 Continuació del debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de 

setembre de 2017. 

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

retorn social del rescat bancari (ERC). 

 Debat i votació de la moció subsegüent a la 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). 

 

Dijous, 20 de desembre 

(DIJOUS AL MATÍ NO HI HAURÀ SESSIÓ PLENÀRIA.) 

 

15.00 h  

 Debat i votació de les propostes de resolució subsegüents al debat sobre la 

protecció de la infància. 

 Debat i votació de les propostes de resolució subsegüents al debat sobre el 

cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017. 

 

 

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

desenvolupament del ple. 

 


