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Dijous, 10 de novembre de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

17 9:00 9:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques d’habitatge  
 

ECP Debat 45 minuts 

18 9:45 10:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures  
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

19 10:30 11:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 

parc d’habitatge social  

Vox Debat 45 minuts 

20 11:15 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
necessitat de dissolució de les cambres de la propietat 

CUP Debat 45 minuts 

21 12:00 12:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
procés de preinscripció i la planificació de l’oferta 
formativa de la formació professional el curs 2022-23  
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

 12:45 13:10 Votacions de les mocions dels punts 17 a 21  Votació  25 minuts 

 13:10 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15.00h) 

22 15:00 15:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
paràlisi recurrent del Govern i els plans per afrontar la 
propera crisi  
 

Cs Debat 45 minuts 

24 15:45 16:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació política actual i la continuïtat de la catorzena 
legislatura amb un govern en minoria 

JxCat Debat 45 minuts 

 16:30 16:40 Votacions de les mocions dels punts 22 i 24 
 

Votació 10 minuts 

 
16:40 Aixecament de la sessió 
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