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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 866/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
mesures per a lluitar contra la bretxa salarial
250-01162/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 23, 15.07.2020, DSPC-C 528

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de juliol de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per 
a lluitar contra la bretxa salarial (tram. 250-01162/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Obrir un debat entre els agents socials i econòmics amb l’objectiu de sensibi-

litzar sobre la necessitat i els avantatges d’identificar les possibles bretxes salarials 
en les organitzacions.

b) Iniciar una campanya de sensibilització orientada a empreses i entitats que 
expliqui els avantatges d’identificar la possible existència de bretxa salarial i la ne-
cessitat de dur a terme polítiques de transparència que facilitin informació sobre els 
criteris utilitzats per a fixar la remuneració dels treballadors.

c) Dissenyar un sistema de transparència salarial per a empreses i entitats que 
permeti facilitar una informació objectiva i estandarditzada sobre la remuneració 
dels treballadors, amb la finalitat d’establir indicadors que permetin identificar les 
diferències injustificades de remuneració i avaluar el compliment de la normativa 
d’igualtat dels treballadors dins l’organització analitzada.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2020
La secretària de la Comissió en funcions, Assumpta Escarp Gibert; la presiden-

ta de la Comissió, Teresa Pallarès Piqué

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 
168/2007, pel qual es crea una agència dels drets fonamentals de la 
Unió Europea
295-00212/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Programa InvestEU
295-00213/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi sanitària de la 
Covid-19 en el Cos de Mossos d’Esquadra
250-01229/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68161 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 17.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 68161)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de la lletra a 

a) Seguir atenent i tramitant les sol·licituds i consultes dels agents relacionades amb 
diferents aspectes de la Covid-19, oferint l’assessorament més adequat d’acord amb la 
necessitat plantejada, fent ús del correu mossos.coronavirus@gencat.cat, que es man-
tindrà en funcionament mentre se’n segueixi detectant la necessitat.

Proposta de resolució de condemna de les pràctiques antisemites
250-01258/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 17.07.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 71786)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició al final del punt 1

«1. [...] raza u ideología.
En aquest sentit, vol manifestar que les accions, campanyes i posicionaments 

de les organitzacions de defensa de la lluita del poble palestí i d’exigència a l’Estat 
d’Israel d’acomplir les resolucions de Nacions Unides pel que fa als assentaments 
il·legals i a l’annexió de territoris palestins i de respecte dels drets humans –com 
ara la campanya Boicot, Desinversions i Sancions– no es poden considerar atac ni 
discurs antisemita ja que estan motivades per la denúncia de la vulneració de drets 
humans i en cap cas per raons d’identitat, ideologia o religió.»
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Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a cobrir les 
despeses dels catalans atrapats a l’estranger durant la crisi de la 
Covid-19
250-01295/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71833 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 17.07.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 71833)

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

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear Exigir a el Govern de l’Estat que exerceixi les seves competències sobre 

repatriacions, tot creant un fondo para sufragar los gastos de desplazamiento abo-
nados por los catalanes que quedaron atrapados como consecuencia del cierre de 
fronteras en varios países a partir de la declaración del estado de alarma en España 
por el COVID-19 en base a estalvis en despeses i luxes innecessaris de les ambai-
xades Espanyoles, així com la reassignació dels recursos destinats a la casa reial, 
en concret els 161.034 euros prèviament assignats al cap d’Estat Emèrit i presumpte 
comissionista, investigat per la fiscalia Suïssa, Juan Carles de Borbó. Los recursos 
de este fondo se detraerán del presupuesto de las delegaciones del Govern en el ex-
terior, mediante «transferencia de crédito».
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de tardes festives per al 2020
395-00204/12

ACORD

Mesa del Parlament, 14.07.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 14 de juliol de 2020, ha acordat deter-

minar que, de manera excepcional per a l’any 2020, l’horari del Parlament del 23 de 
juliol de 2020 sigui de 9 a 14 hores.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Ferran Busquets, director de la 
Fundació Arrels, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè presenti l’informe «Viure al carrer a Barcelona. 
Radiografia d’una ciutat sense llar» i la Memòria de la Fundació 
Arrels, corresponent al 2019
356-00801/12

SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat (reg. 72308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
15.07.2020.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la 
confirmació per part del Tribunal Suprem de la sentència de la 
Secció Desena de l’Audiència Provincial de Barcelona amb relació al 
cas Palau
357-00743/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
16.07.2020, DSPC-C 532.
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Compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat 
i de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la condemna ferma 
confirmada pel Tribunal Suprem amb relació al cas Palau
357-00744/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
16.07.2020, DSPC-C 532.

Compareixença d’Oriol Ponsatí-Murlà, director i responsable de 
la contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes, 
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar 
sobre la seva posició amb relació al procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, 
corresponent a l’exercici del 2018
363-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 
tinguda el 16.07.2020, DSPC-C 530.
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