23/04/2020

Previsió de desenvolupament del Ple del 24 d’abril
9:00 h
 Sessió de control als consellers del Govern i al president de la Generalitat.
(90 minuts aproximadament)


Debat conjunt dels decrets llei:
-

-

4/2020, del 10 de març, pel qual s'estableix un règim transitori per a la
concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de
violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig
9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el
diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives a Catalunya (80 minuts)



Debat del Decret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Lle i
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya. (55 minuts)



Debat conjunt dels decrets llei:
-

-



6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de
pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS -CoV-2
7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica
8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020 i
d'adopció d'altres mesures complementàries
10/2020, del 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries
per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19. (2 hores)

Votacions per validar o derogar cadascun dels set decrets llei. (5 minuts)

(La sessió se suspendrà al voltant de les 15:00 h)
16:00 h
 Debat final del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020. (2 hores i 15 minuts)


Debat final del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient. (2 hores)



Votacions del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020. (45 minuts)



Votacions del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient. (70 minuts)

(Es preveu que el Ple acabi al voltant de les 22:00 h)

