
   

   19/05/2020 

 

Previsió de desenvolupament del ple del dijous 21 de maig 

 

9.00 h.  

 Sessió de control als consellers i al president de la Generalitat (90 minuts 

aproximadament). 

 Comunicació al Ple dels canvis en la composició de les meses de les 

comissions (2 minuts). 

 Situació de compatibilitat de diversos diputats (5 minuts). 

 Debat de l’informe de la Mesa Ampliada sobre el compliment del pressupost 

de despeses del Parlament en data 31 de juliol i 31 de desembre de 2019 

(10 minuts). 

 Compareixença del president de la Generalitat per donar compte de la 

modificació en la composició del Govern (2 hores).  

 Debat per validar o derogar el Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per  pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de 

complementàries (70 minuts). 

 Votacions de la situació de compatibilitat de diversos diputats, de l’informe 

de la Mesa ampliada del compliment del pressupost del 2019, i del Decret 

llei 11/2020. 

 Sessió específica per designar Assumpció Castellví senadora en 

representació de la Generalitat (5 minuts aproximadament). 

 Votació de la designació de la senadora. 

(La sessió se suspendrà al voltant de les 14 h.) 

15.30 h 

 Debat conjunt per validar o derogar els decrets llei:  

- 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 

relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, 

en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, 

per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. 

- 13/2020, del 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter 

estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat (1 hora i 20 minuts 

aproximadament). 



 

 Debat per validar o derogar el Decret llei 14/2020, del 28 d’abril, pel qual 

s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de 

la pandèmia generada per la Covid-19, i d’adopció d’altres mesures urgents 

amb el mateix objectiu (70 minuts). 

 Debat de la proposta de resolució per crear una comissió d’investigació 

sobre la gestió de les residències per a gent gran, proposada per Cs, el 

PSC-Units, CatECP, la CUP i el PPC (60 minuts). 

 Votacions dels decrets llei 12, 13 i 14 del 2020 i de la proposta de creació 

de la comissió d’investigació. 

 (Es preveu que el ple acabi al voltant de les 19 h.) 

 

 


