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Previsió de desenvolupament del ple del 13 i el 14 de juny 

 

Dijous, 13 de juny 

9.30 h 

 Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única de la 

proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials 

de caràcter econòmic (CatECP) *(si el ple aprova la tramitació per lectura única, s’obrirà 

un termini d’esmenes, i el debat i la votació finals de la proposició i les esmenes que es presentin es 

faria divendres) 

 Sessió de control al Govern i al president de la Generalitat 

 Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per donar 

compte del primer any de mandat (el president compareix a petició pròpia, 

però abans el ple tractarà la sol·licitud del PPC, i, si s’aprova, s’acumularà 

en la mateixa compareixença) 

16.00 h 

 Debat i votació de la proposta per tornar a presentar a la Mesa del Congrés 

dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 

del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 

l’ajuda al suïcidi 

 Designació de set membres de la Comissió de Control de les Consultes 

Populars no Referendàries 

 Designació de set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic  

 Designació de sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries 

 Designació de sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic  

 Interpel·lació al Govern sobre les universitats (PSC-Units) 

 Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques 

(CatECP) 

 Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (PSC-Units) 

 Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (PPC) 

 Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya (JxCat) 

 

Divendres, 14 de juny 

9  h 

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



sistema de protecció de la infància i l’adolescència (PSC-Units) 

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

seva inacció social (Cs) 

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

política financera i pressupostària (ERC) 

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

gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs) 

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

els serveis d’emergències (CatECP) 

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

segregació escolar (CUP) 

 Debat i votació de la proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de 

prestacions socials de caràcter econòmica (CatECP) i de les esmenes que hi 

presentin els grups *(sempre i quan la cambra hagi aprovat dijous al matí la tramitació 

d’aquesta iniciativa pel procediment de lectura única) 

15.30 h 

 Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries 

(JxCat) 

 Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre 

els presos polítics catalans (ERC) 

 Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat (Cs) 

 Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític (Cs) 

 

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

desenvolupament del ple. 

 


