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Previsió de desenvolupament del Ple del 25 i 26 de gener 
 

 

 

 

 

 

Dimecres, 25 de gener de 2023 
Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

1 9:00 11:10 Sessió de control al Govern i al president de la 
Generalitat 

Grups 
parlamentaris 

Substanciació 2 hores i 
10 minuts 

2 11:10 11:12 Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions 
 

 Comunicació 2 minuts 

3 11:12 11:17 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’Ignacio 
Garriga 
 

Comissió de 
l’Estatut dels 
Diputats 

Substanciació 5 minuts 

4 11:17 11:57 Debat sobre la tramitació en lectura única de la 
Proposició de llei d’adopció de mesures urgents 
enfront la inactivitat de la propietat en cas d’ocupació 
il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència 
veïnal 

JxCat Debat i votació 
de la proposta 
de lectura 
única 

40 minuts  

5 11:57 13:27 Debat de totalitat de la proposició de llei de mesures 
urgents per a garantir la convivència pacífica a les 
comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal 

Cs Debat de 
totalitat i 
votació de les 
esmenes de 
retorn  
 

1 hora i 30 
minuts 

 13:27 Suspensió de la sessió    

Tarda (15:00h) 
6 15:00 16:45 Debat de totalitat de la proposició de modificació de la 

disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, 
sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en 
l’ensenyament no universitari 

Síndica d’Aran Debat de 
totalitat i 
votació de les 
esmenes a la 
totalitat 

1 hora i 45 
minuts 

7 16:45 18:15 Debat de validació del decret llei 15/2022, del 20 de 
desembre, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària 
 

Govern Debat i 
votació sobre 
la validació o 
derogació del 
decret llei 

90 minuts 

8 18:15  19:45 Debat de validació del decret llei 16/2022, del 20 de 
desembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost 
sobre el patrimoni 
 

Govern Debat i 
votació sobre 
la validació o 
derogació del 
decret llei 

90 minuts 

 19:45 Suspensió de la sessió 
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Dijous, 26 de gener de 2023  
Matí (9h) 

Punt Hora Descripció Proponent Tràmit Durada 

17 09:00 09:30 Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
 

PSC-Units Substanciació  30 minuts 

18 09:30 10:00 Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’infraestructures 

Cs Substanciació 30 minuts 

19 10:00 10:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
campanya de vacunació contra la grip  

Cs Debat 45 minuts 

20 10:45 11:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política penitenciària  

Vox Debat 45 minuts 

21 11:30 12:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
perspectives en matèria educativa  
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

22 12:15 13:00 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
compliment dels acords parlamentaris en matèria 
d’infraestructures 
 

PSC-Units Debat 45 minuts 

 13:00 13:20 Votacions de les mocions dels punts 19 a 22  Votació  30 minuts 

 13:20 Suspensió de la sessió 
 

   

Tarda (15.30h) 
23 15:00 15:45 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental 
 

ECP Debat 45 minuts 

24 15:45 16:30 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desburocratització de la pagesia 
 

JxCat Debat 45 minuts 

25 16:30 17:15 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
l’impuls de la cultura digital 
 

ERC Debat 45 minuts 

 17:15 17:30 Votacions de les mocions dels punts 23 a 25 
 

Votació 15 minuts 

 
17:30 Aixecament de la sessió 
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