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Dijous, 21 de juliol de 2022  
Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

13 9:00 9:30 Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política 
lingüística 

ERC Substanciació 30 minuts 

14 9:30 10:00 
Interpel·lació al Govern sobre les agressions a 
funcionaris de presons per part d'interns 

PSC-Units Substanciació 30 minuts 

16 10:00 10:50 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques digitals 

PSC-Units Substanciació 50 minuts 

17 10:50 11:40 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l'estratègia de futur per a la vegueria de l'Alt Pirineu i 
Aran 

ECP Debat 50 minuts 

18 11:40 12:30 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
col·lapses de l'autopista AP-7 

Cs Debat 50 minuts 

19 12:30 13:20 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
creació d'un fons de transició nuclear just amb els 
territoris propers a Ascó i a Vandellòs 

PSC-Units Debat 50 minuts 

20 13:20 14:10 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
protecció del medi litoral 

CUP 
Debat  

50 minuts 

 14:10 14:30 
Votacions de les mocions dels punts 16 a 20  

 Votació 20 minuts 

 14:30 Suspensió de la sessió 

 

   

Tarda (16:00h) 

21 16:00 16:50 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació política internacional i el dret a 
l'autodeterminació 

JxCat 
Debat 

50 minuts 

22 
16:50 17:40 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

l'impacte de la repressió en l'independentisme i en els 
estàndards democràtics de l'Estat espanyol 

       ERC Debat 
50 minuts 

23 
17:40 18:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 

polítiques per a frenar l'ocupació il·legal d'habitatges       Vox Debat 
50 minuts 

 
18:30 18:50 Votacions de les mocions dels punts 21 a 23 

 Votació 
20 minuts 

    18:50 Aixecament de la sessió 
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