
 

 

  17/12/2019 

Previsió de desenvolupament del Ple del 18 i 19 de 

desembre 

 

Dimecres, 18 de desembre______________________________________ 

10.00 h 

 Sessió de control al Govern i al president de la Generalitat (90 minuts) 

 Debat i votació del dictamen amb les conclusions i recomanacions de la 

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor comissions (70 minuts) 

 Debat i votació per validar el Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel 

qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de 

mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de 

la Generalitat (40 minuts) 

15.00 h 

 Debat i votació del Proposició de llei de reconeixement del dret 

d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 

violència masclista (iniciativa promoguda per Cs) (40 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció del Govern (PSC-Units) 

(30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció (Cs) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Cs) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió 

"Percepció sobre el debat territorial a Espanya" (JxCat) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre el model tarifari de l'Autoritat del Transport 

Metropolità (JxCat) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català de referència (ERC) (30 

minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindicacions socials i 

els pressupostos (CUP) (30 minuts) 

 Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (CatECP) (30 minuts) 

 

Dijous, 19 de desembre________________________________________ 

9.00  h 

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

els sacrificis dels catalans com a conseqüència de l'acció de govern (PPC) 

(45 minuts) 

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



 

 

banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(Cs) (45 minuts) 

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

l'atur PSC-Units) (45 minuts) 

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

l'habitatge (Cs)  (45 minuts) 

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

digitalització del teixit productiu (JxC) (45 minuts) 

 Debat i votació finals del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, 

de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions 

de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (65 minuts) 

 

 15.00 h 

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

situació del sistema de salut (45 minuts) 

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

les polítiques de prevenció de les ludopaties (CatECP)  (45 minuts) 

 Debat i votació de les propostes de resolució del debat sobre el 

reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (90 minuts) 

Cada grup disposarà de 10 minuts i cada subgrup de 5 minuts per defensar les 

seves propostes de resolució. A continuació es procedirà a les votacions  

 

 

 

 

 

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

desenvolupament del ple. 

 

 


