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Previsió de desenvolupament del Ple del 23 i 24 de novembre 

 

 

 

 

 

 

Dimecres, 23 de novembre de 2022 

Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9:00 11:00 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat 

Grups 

parlamentaris 

Substanciació 2 hores 

 11:00  Suspensió de la Sessió amb motiu de l’Acte de 
commemoració del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la violència contra les dones que 
es farà a l’Auditori del Parlament 

    

5 11:30 11:35 Procediment per a designar tres membres del Comitè 
d'Experts sobre el Canvi Climàtic  
 
 

Junta de 

Portaveus 

Designació 5 minuts 

2 11:35 13:35 Debat de totalitat de la Proposició de llei  
d'implantació del programa trilingüe d'alternança de 
llengües i del programa de capacitació intensiva en 
llengua anglesa per a docents  
 

Cs Debat i votació 

de les 

esmenes a la 

totalitat del 

PSC-Units, 

ERC i JxCat, la 

CUP i ECP 

2 hores 

 13:35 Suspensió de la sessió    

Tarda (15:00h) 
4 15:00 16:20 Debat de la Proposta de resolució sobre l'exercici del 

dret de petició davant el Parlament Europeu amb 
relació al ciberespionatge polític per mitjà del 
programari Pegasus  
 

ERC, JxCat, 
CUP, ECP 

Debat i 

votació  

80 minuts 

12 16:20  16:50 Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la 
Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista  
 

ECP Substanciació 30 minuts 

13 16:50 17:20 Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les 
violències sexuals 

ERC Substanciació 30 minuts 

14 17:20 17:50 Interpel·lació al Govern sobre l'accessibilitat al sistema 
públic de salut  

PSC-Units Substanciació 30 minuts 

 17:50 Suspensió de la sessió 
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Dijous, 24 de novembre de 2022  

Matí (9h) 
Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

15 9:00 9:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
publicitat institucional  
 

Cs Debat 45 minuts 

16 9:45 10:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
prioritats del conseller de Salut  
   

ECP Debat 45 minuts 

17 10:30 11:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
desplegament de l'economia de l'hidrogen verd 

ERC Debat 45 minuts 

18 11:15 12:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
planejament urbanístic al Camp de Tarragona   

CUP Debat 45 minuts 

19 12:00 12:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
mesures per a combatre la violència masclista 

PSC-Units Debat 45 minuts 

20 12:45 13:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
gestió del Departament d'Interior   
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

 13:30 14:00 Votacions de les mocions dels punts 15 al 20  Votació  30 minuts 

 14:00 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (16.30h) 

21 16:30 17:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  
les mesures previstes per a reduir o suprimir l'impost 
sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre 
successions i donacions 
 

Vox Debat 45 minuts 

22 17:15 18:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  
l'ús social del català  

JxCat Debat 45 minuts 

23 18:00 18:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
sobirania energètica i les seves conseqüències 
socioeconòmiques  

JxCat Debat 45 minuts 

 18:45 19:00 Votacions de les mocions dels punts 21 a 23 
 

Votació 15 minuts 

 
19:00 Aixecament de la sessió 
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