
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
202-00072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00078/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge
202-00080/12
Rectificació del text presentat 4

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de 
la Generalitat
302-00228/12
Esmenes presentades 6

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política gene-
ral del Govern
302-00230/12
Esmenes presentades 7

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el 
baix Segrià
302-00231/12
Esmenes presentades 10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica
302-00232/12
Esmenes presentades 13

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · sisè període · número 675 · dijous 10 de setembre de 2020



BOPC 675
10 de setembre de 2020

Taula de contingut 2

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial
302-00233/12
Esmenes presentades 14

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia 
d’Agustí Codina Negre a la condició de membre del Consell Social de la Universi-
tat de Girona
Comunicació 15

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya
501-00008/12
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de 
fer la prova de coneixements de llengua catalana 15

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 675
10 de setembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 3 

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 75631; 75731; 76004).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 75919; 76102).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 15.09.2020 al 
17.09.2020).
Finiment del termini: 18.09.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 76064; 76103).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 76065; 76104).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.09.2020; 10:30 h.
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Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 75634).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.09.2020 al 18.09.2020).
Finiment del termini: 21.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75920; 76030).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.09.2020 al 29.09.2020).
Finiment del termini: 30.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
202-00080/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 76124 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les esmenes a 
l’articulat de la proposició de llei (tram. 202-00080/12) presentades el 22/07/2020 i 
amb número de registre 74078.

On hi diu: 
«Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2 de l’article 6
Article 6. Determinació de la renda inicial
1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es con-

cloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del contracte 
no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característi-
ques anàlogues en el mateix entorn urbà.

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acu-
mulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d’arren-
dament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat ha 
estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Aquest 
darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits següents: 

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el con-
tracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei.

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inicial-
ment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de determi-
nació de rendes que els fos aplicable.
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2. En el cas que l’habitatge objecte de nou contracte hagi estat arrendat en els 5 
anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el propietari sigui persona física 
i tingui ingressos inferiors a 5,5 vegades l’IRSC, en el nou contracte no serà d’apli-
cació el criteri establert a l’article 6.1, paràgraf primer de la present Llei i s’aplica-
rà únicament el límit de la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament 
incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat establert al paràgraf segon 
de l’article 6.

En aquest mateix supòsit, si la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment és inferior al preu de referència, podrà actualitzar-se la mateixa fins l’esmentat 
preu de referència.

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-trac-
tes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de l’habitatge 
esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la renda màxima apli-
cable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada d’acord amb els apartats 
anteriors.»

Hi ha de dir: 
«Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2 de l’article 6
Article 6. Determinació de la renda inicial
1. En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquesta llei que es con-

cloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del contracte 
no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de caracterís-
tiques anàlogues en el mateix entorn urbà.

Tampoc pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d’arrenda-
ment, incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acu-
mulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d’ar-
rendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l’habitatge afectat 
ha estat arrendat dins dels cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei. 
Aquest darrer criteri no és d’aplicació en els supòsits següents: 

a) Existència de relació de parentiu entre les parts que varen formalitzar el con-
tracte d’arrendament anterior al que es pretén formalitzar, abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

b) Formalització del contracte d’arrendament en relació amb habitatges inicial-
ment exclosos de l’aplicació d’aquesta llei, quan cessi el règim especial de determi-
nació de rendes que els fos aplicable.

2. En el cas que l’habitatge objecte de nou contracte hagi estat arrendat en els 5 
anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el propietari sigui persona física 
i tingui ingressos inferiors a 5,5 vegades l’IRSC, en el nou contracte no serà d’apli-
cació el criteri establert a l’article 6.1, paràgraf primer de la present Llei i s’aplica-
rà únicament el límit de la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament 
incrementada amb l’índex de garantia de competitivitat establert al paràgraf segon 
de l’article 6.1.

En aquest mateix supòsit, si la renda consignada en el darrer contracte d’arren-
dament és inferior al preu de referència, podrà actualitzar-se la mateixa fins l’es-
mentat preu de referència.

3. En el supòsit que un mateix habitatge pugui ésser objecte de diversos con-trac-
tes d’arrendament de vigència simultània que afectin a parts concretes de l’habitatge 
esmentat, la suma de les rendes acordades no pot ultrapassar la renda màxima apli-
cable a l’arrendament unitari de l’habitatge, determinada d’acord amb els apartats 
anteriors.»

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
pressupostària de la Generalitat
302-00228/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76028; 76079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 76028)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat (tram. 
302-00228/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 6

6. Impulsar medidas [...] consecuencias de dichas políticas; (iv) l’impuls de la 
protecció del sector industrial a través d’un nou pacte nacional per la industria amb 
suficients recursos econòmics; (v) el finançament de polítiques per facilitat la tran-
sició ecològica justa; (vi) l’aposta per la ciència, la recerca i la investigació també 
com a motor de la economia.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 76079)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostà-
ria de la Generalitat (tram. 302-00228/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

2. Reforçar les polítiques de suport a les famílies, prioritzant aquells col·lectius 
amb major risc de vulnerabilitat, a autònoms, i continuar executant les línies d’ac-
tuació de suport a les petites i micro empreses que han reduït de forma dràstica la 
seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària i especialment la dels sectors 
d’activitat més afectats.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Informar del detall de totes les modificacions pressupostàries efectuades en 
el pressupost a la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament en el termini d’un 
mes des de l’aprovació d’aquesta moció.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la 
política general del Govern
302-00230/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 75950; 76076; 76083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 75950)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a la Interpel·lació a Govern so-
bre el balanç de la política general del Govern (tram. 302-00230/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i del punt 2

i) Davant el preocupant augment d’ocupacions il·legals d’habitatges que s’està 
produint a Catalunya, posar en marxa, de forma immediata, un pla de lluita contra 
les ocupacions que deterioren la convivència social a les comunitats de propietaris i 
barris. Aquest pla s’ha de centrar, almenys, en: 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4 

4. Sol·licitar al Govern d’Espanya els canvis normatius que permetin major eficà-
cia en la lluita contra les màfies que fan negoci de les ocupacions, aprofitant-se de 
la vulnerabilitat de les famílies, i agilitzant la recuperació dels habitatges per part 
dels petits propietaris i arrendadors.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 76076)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç 
de la política general del Govern (tram. 302-00230/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició a la lletra a del punt 1 

a) Constata que la manca per part del Govern d’un projecte social i polític per al 
conjunt deis catalans i la seva incapacitat d’arribar a acords i entesa davant els reptes 
als que s’enfronta la societat catalana ha condemnat la dotzena legislaura al fracàs. 
Així, el Parlament de Catalunya manifesta que l’actual legislatura resta liquidada a 
l’espera de la necessaria convocatoria electoral. i manifesta que en l’actual situació 
de pandèmia sanitària de la COVID-19 la prioritat de totes les autoritats públiques 
i les forces polítiques hauria d’ésser la protecció de la salut dels ciutadans i la recu-
peració de l’activitat econòmica perduda i la crisi social que aquesta ha comportat, 
deixant al marge qualsevol interès partidista o personal.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra g del punt 2 que passaria a tenir el següent contingut

g) Garantir el dret a l’educació amb el màxim respecte de la llibertat educativa 
de les famílies, el dret a rebre una educació on les llengües cooficials a Catalunya 
i la llengua anglesa siguin vehiculars en condicions d’igualtat i no discriminació i 
procurant un sistema educatiu autonòmic suficientment finançat que busqui aconse-
guir la igualtat d’oportunitats dels estudiants, garantint la vigència i efectivitat d’un 
sistema basat en el paper essencial de l’escola pública i la seva coexistència amb els 
concerts educatius com a eina que garanteix els valors i principis constitucionals 
del nostre Estat de Dret.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis amb el següent contingut

1 bis. Insta a les autoritats del Govern de la Generalitat a complir amb les reso-
lucions judicials a les quals venen obligades a donar compliment com a mostra de 
compromís amb els principis democràtics d’un Estat de Dret de la Unió Europea del 
segle xxi com és Espanya i manifesta que les autoritats del Parlament tenen el ma-
teix deure democràtic.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 bis amb el següent contingut

2 bis. El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar l’aprovació de la nor-
mativa autonòmica necessària per garantir la convivència pacífica i la seguretat de 
les comunitats de propietaris i dels ciutadans en general que la veuen pertorbades a 
conseqüència de l’ocupació il·legal d’immobles.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76083)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la polí-
tica general del Govern (tram. 302-00230/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2.b

b) Posar en marxa, de forma immediata, els acords i les mesures contingudes en 
la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta a la crisi sanità-
ria, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, i en la Resolució 
849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residencia per a gent gran 
i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la Covid-19 que puguin ser 
efectives per fer front a la situació actual de la Covid-19.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.c

c) Presentar al Parlament de Catalunya un informe sobre la situació de despeses, 
ingressos i modificacions del pressupost de la Generalitat per al 2020 per a fer front 
a la crisi sanitària, social i econòmica generades per la Covid-19.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 2.d

d) Gestionar la crisi sanitària generada per la Covid-19 amb rigor, responsabili-
tat, unitat de criteri i d’acció dins l’executiu i amb eficàcia. En aquest sentit, s’insta 
el Govern a actuar sense improvisacions, constants canvis de criteri i falta d’unitat 
de l’executiu en l’adopció de mesures per a lluitar contra la pandèmia ja que aquestes 
situacions transmeten intranquil·litat i inseguretat a la ciutadania.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 2.g

g) Preservar el Servei d’Educació de Catalunya com a mitja pera garantir a Ca-
talunya el dret a la llibertat educativa de les famílies. En aquest sentit, i per evitar 
la limitació de les llibertats educatives, s’insta a garantir la vigència i la suficiència 
deis concerts educatius vigents així com el finançament públic a través del concert 
a l’escola diferenciada.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 2.i.2

Continuar millorant i avaluant l’actuació de la Generalitat, especialment i l’ac-
tuació policial, davant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges per tal que els 
denunciants no es sentin desprotegits ni desemparats. Així com garantint que aques-
tes actuacions garanteixin els drets civils i polítics de la ciutadania i compleixen 
amb l’establert en el decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 2.i.3

Revisar quan sigui necessari el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il-
legal d’habitatges per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prevé de màfies que 
persegueixen, entre altres, beneficis d’índole econòmics amb actuacions i activitats 
il·legals tot incrementant la vigilància i el control sobre aquestes màfies. grups o per-
sones que es dediquen a aquesta activitat, sempre des d’un escrupolós respecte als 
drets civils i polítics de la ciutadania.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 2.i.4

Sol·licitar al Govern d’Espanya les modificacions legals oportunes que permetin 
el desallotjament d’un immoble ocupat de forma delinqüencial en el termini de 24 
hores, així com evitar que l’ocupació d’un immoble permeti la inscripció deis ocu-
pants en el padró municipal.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2.i.5

Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com la 
que es presten a través deis ajuntaments, davant les d’ocupacions que venen motiva-
des per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions a aquestes 
famílies a través del pare públic d’habitatges de la Generalitat i ajuntaments.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament 
de Lleida i el baix Segrià
302-00231/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76063; 76073; 76077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.09.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 76063)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el 
baix Segrià (tram. 302-00231/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 bis

4 bis. Agilitzar, juntament amb el Consell Comarcal del Segrià, la convocatòria 
i l’atorgament dels ajuts previstos per a reactivar el sector del comerç i els serveis 
dels municipis de la comarca afectats econòmicament per la crisi sanitària de la 
COVID-19.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 6 bis

6 bis. Posar en marxa, juntament amb les administracions locals, un pla de pro-
moció de la marca «Lleida», deteriorada per la mala gestió del confinament del Se-
grià, amb l’objectiu de potenciar-la com a destinació cultural, turística i comercial.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat, 

SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76073)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de 
Lleida i el baix Segrià (tram. 302-00231/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. El Parlament de Catalunya insta al govern a actuar amb la màxima coordi-
nació, transparència i previsió a l’hora de duu a terme les actuacions per fer front 
a la Covid-19.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

2. El Parlament de Catalunya insta a que l’intercanvi d’informació i la coopera-
ció amb els Ajuntaments i els seus alcaldes en la presa de decisions del confinament 
del Segrià sigui el màxim de fluida possible, així com la informació confusa i poc 
concreta cap al conjunt de la ciutadania.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3. Sol·licitar els recursos, col·laboració i ajuda del Govern de l’Estat quan sigui 
necessari en la lluita contra la pandèmia, així com l’exercici de les seves competèn-
cies en matèries com el permís per la cura d’infants o persones dependents quan 
aquests s’hagin de quarantena per la covid19, evitant les situacions viscudes ante-
riorment.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

4. Impulsar línies d’ajuts específiques per compensar els greus perjudicis eco-
nòmics i socials, a empreses i famílies, ocasionats per la Covid-19 i el confinament 
del Segrià.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Donar publicitat de les dades i la situació epidemiològica que varen justificar 
el confinament de Lleida i els sis municipis del Segrià.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

11. Augmentar en cas necessari la dotació de Mossos d’Esquadra a les Comar-
ques de Lleida, i a les zones rurals, per tal de garantir la seguretat i tot el desplega-
ment del Procicat. Al mateix temps, formar els agents i assegurar les mesures d’au-
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toprotecció suficients pels agents per tal que duguin a terme de manera segura les 
tasques encomanades.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 76077)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el confinament de Lleida i el Baix Segrià (tram. 302-00231/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 1 bis

1 bis «El Parlament de Catalunya agraeix a tots els treballadors i treballadores 
del sistema sanitari la seva dedicació i esforç fets durant tots els mesos passats de 
la pandèmia provocada per la COVID-19 i els reconeix expressament els seus grans 
resultats assistencials.»

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 1 ter

1 ter «El Parlament de Catalunya constata l’existència d’onades de robatoris, 
com per exemple a Sucs, que han dut a la creació de patrulles veïnals de vigilància 
per combatre-les. En aquest sentit el Parlament manifesta que són els Mossos d’Es-
quadra els qui han de garantir la seguretat dels veïns i insta el Govern de la Gene-
ralitat a reforçar totes aquestes àrees de major risc, de la mateixa manera que en 
l’àmbit de l’ocupació d’habitatges.»

Esmena 3
GP de Ciutadans 
D’addició d’un nou article 1 quater

1 quater «El Parlament de Catalunya recorda al Govern que el març de 2017 es 
va aprovar la Moció 104/XI del Parlament de Catalunya, presentada per Ciutadans, 
en la qual es van reflectir moltes de les actuacions del Govern de la Generalitat a la 
província de Lleida que resten pendents. Per aquest motiu el Par-lament recorda al 
Govern que cal complir urgentment aquests punts pendents, i que recollien temes de 
temàtica ben transversal que anaven des de la gestió dels canals de reg, la prioritza-
ció de temes socials i d’habitatge, en l’àmbit educatiu, de millora de la connectivitat 
i d’altres d’enorme interès i repercussió per a la ciutadania».

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf final a l’article 3 

3. «...tot incloent l’ajuda de les Forces Armades o de qualsevol institució que es 
presti a ajudar en la millora del control de la pandèmia.»
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf final a l’article 4

4. «...Amb especial consideració al sector de l’hostaleria, restauració i turisme 
que han estat molt especialment colpejats per les restriccions ocasionades per la 
COVID-19».

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf final a l’article 11

11. «...Tot realitzant amb la màxima urgència la supervisió de l’estat actual de 
la climatització de totes les Comissaries dels Mossos d’Esquadra i reparant amb la 
màxima celeritat les avaries i deficiències en la climatització, amb la finalitat de ga-
rantir les condicions laborals de tots els agents de policia...» 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
econòmica
302-00232/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76029 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 76029)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (tram. 302-00232/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. La pèrdua [...] conseqüències negatives. I la política de rebaixes fiscals sal-
vatges per part de la Comunitat Autònoma de Madrid generant una injusta bretxa 
fiscal.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 3

3. L’existència d’un Govern dividit i esgotat, i que prioritza els seus interessos 
electorals, que no té capacitat d’acordar internament [...]

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00233/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.09.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76082)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial 
(tram. 302-00233/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i refosa dels punts 2 i 3 en un sol punt

2. Impulsar l’elaboració del Pacte Nacional per la Indústria, amb l’objectiu 
d’acordar les polítiques necessàries per abordar una estratègia de reindustrialit-
zació i de transformació del model productiu sobre els eixos de l’Agenda Europea 
2030. Aquest pacte s’elaborarà durant l’any 2021 de forma concertada amb les di-
ferents organitzacions i agents econòmics i socials de la indústria per a que entri 
en vigor l’any 2022. En aquesta participació i concertació per al PNI es tindran en 
compte, i s’incorporaran al Pla en els casos en que el desenvolupament dels eixos hi 
estigui vinculat, els següents eixos estratègics: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.1.a

a. L’aprovació del projecte de llei de Transició energètica i elaboració i desplega-
ment de la Prospectiva Energètica de Catalunya a l’horitzó 2050 (Proencat 2050) i 
del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2030.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.1.b

b. La transformació de l’Institut Català d’Energia (Icaen) en l’Agència Catalana 
de l’Energia amb capacitat de planificació i governança sobre transició energètica 
a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.1.c

c. La implementació del Pla d’Acció per a la Transició Energètica a la indústria 
catalana amb la finalitat d’avançar cap a un sector industrial neutre carbònicament, 
tot incrementant l’aportació de les energies renovables en la cobertura de la deman-
da energètica dels establiments industrials i reduint la intensitat energètica dels seus 
processos productius.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia d’Agustí Codina Negre a la condició de membre del Consell 
Social de la Universitat de Girona

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 30 de juny de 2020, Agustí Codina Negre va renun-

ciar a la condició de membre del Consell Social de la Universitat de Girona, càrrec 
per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 22 de maig 
de 2013, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del 
Parlament de Catalunya
501-00008/12

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
del 8 de setembre de 2020, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs 
oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya 
(BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).

Atès el que estableixen les bases 3, 6.1 i 6.2 de la convocatòria de concurs opo-
sició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya, 
aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 30 
de juny de 2020,

Resolc: 
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació 

dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de 
llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició lliure per a 
proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya.

2. Fer pública la llista provisional a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pà-
gina web del Parlament següent: https://www.parlament.cat/web/actualitat/concur-
sos-oposicions/index.html. La llista es farà pública en la mateixa data de la publica-
ció d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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3. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de 
la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya per a 
formular les reclamacions que creguin pertinents davant el director de Govern Inte-
rior o la cap del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors 
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable 
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les 
proves selectives.

4. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015.

Barcelona, 8 de setembre de 2020
Ferran Domínguez García, direcció del Departament de Recursos Humans
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