
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  26/01/2017 

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE ELS FEMINISMES 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

 

 

Transacció entre l’Esmena 1 de GP de Junts pel Sí i el punt 1 del GP 

de la CUP-CC 
De modificació   

1. Instar el Govern a culminar el desplegament i implementació de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la 

Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
reglamentari de la Llei 17/2015. 

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC). 

  

2. Instar al Govern que en el marc de l’Observatori per la igualtat de gènere;  

 
Transacció entre l’Esmena 1 de GP de Catalunya Sí que es Pot, 

l’Esmena 1 GP Socialista i el punt 2a del GP de la CUP-CC 
De modificació de la lletra a del punt 2  

a. S’incorpori al Decret de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (actualment en 
tràmit d’aprovació pel Govern), com a funció d’aquest Observatori, la regulació 

d’una línia  estratègica de treball vinculada als principis de l’economia 
feminista. L’objectiu serà el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques 

que partint del paradigma feminista reformulin els conceptes, les bases i les 
estructures patriarcals, i per tant, que reflecteixin les distribucions del temps, 

el treball de cures i de reproducció social pel manteniment de les condicions de 
vida. Conjuntament amb expertes en economia feminista, s’incorporaran 

propostes d’actuació pública en aquesta matèria.  
  

Acceptació de l’Esmena 2 de GP de Junts pel Sí  

De modificació i addició de la lletra b del punt 2 
2. b. S’inclogui informació anual sobre l’ús del temps en l’estudi sobre la 

«Quantificació econòmica del treball no remunerat a Catalunya» per tal de 
poder definir polítiques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les 

llars catalanes. 
 

Acceptació de l’Esmena 2 de GP de Catalunya Sí que es Pot  
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D’addició de dues lletres c i d al punt 2 
c) Establir, com a funció de l’Observatori d’Igualtat en el seu Decret regulador, 

l’obligació d’informar sobre el compliment de les obligacions atribuïdes al 

Govern en la Llei 17/2015, especialment en allò relatiu a l’impacte de gènere 

dels pressupostos de la Generalitat. 

d) Dotar l’Observatori d’Igualtat de Gènere d’una línia pressupostària pròpia i 

dels recursos tècnics suficients per garantir que s’impulsaran les funcions 

aportades per les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya al 

procés participatiu d’elaboració del Decret. Així com, garantir l’especialització 

en gènere del personal tècnic de l’Administració de la Generalitat adscrit a 

l’Observatori.  

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC). 

 
3. En relació els acords aprovats en el marc del Debat de política General –

Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general 

del Govern;  
 

Transacció entre l’Esmena 3 de GP de Junts pel Sí i el punt 3 lletra a 
del GP de la CUP-CC 

De modificació   

a. Presentar un informe, en el termini de dos mesos, sobre el grau de 
compliment de tots els acords relacionats amb el contingut d'aquesta 

moció. 

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC). 

 
Acceptació de l’Esmena 3 de GP de Catalunya Sí que es Pot  

D’addició d’un incís a la lletra b del punt 3  
b) Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica 

amb l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i 
aquests assessorats, en cas que ho decideixin, del Consell Nacional de Dones 

de Catalunya i d’organitzacions feministes, en relació el Pla estratègic de 

polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.  

Aprovat:   Unanimitat (133 vots a favor) 
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Transacció entre l’Esmena 4 de GP de Catalunya Sí que es Pot, 
l’Esmena 1 de GP de Ciutadans, l’Esmena 5 del GP de junts pel Sí i el 

punt 3 lletra c del GP de la CUP-CC 
D’addició a la lletra c del punt 3  

c) Presentar, en el termini de dos mesos, la proposta de campanya 

institucional d’informació sobre salut sexual i reproductiva i la interrupció 
voluntària de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de les dones).  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya 
institucional sobre salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de 

l’embaràs . L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una 
representació del grup de treball de Salut del Consell Nacional de les Dones, 

d’entitats socials, psicòlegs i professionals sanitaris i educatius en relació 
directe amb l’àmbit i amb grups feministes, ha d’ésser informar sobre els drets 

sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibilitzar, 
específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada 

sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya i Balears.  
 

Transacció entre l’Esmena 2 de GP Socialista i el punt 3 lletra c bis 
del GP de la CUP-CC 

D’addició d’una lletra c) bis al punt 3  
c) bis. Actualitzar en el termini dos mesos, amb les dades corresponents a 

2016, l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya 

elaborat pel Departament de Salut. 

Transacció entre l’Esmena 3 de GP Socialista i el punt 3 lletra c ter 
del GP de la CUP-CC 

D’addició d’una lletra c) ter al punt 3  
c) ter. Presentar, en el termini dos mesos, el detall de tots els casos en què 

s’ha demanat el consentiment dels dos progenitors de la menor quan s’ha 

produït la interrupció de l’embaràs. 

 

Acceptació de l’Esmena 4 de GP Socialista  
D’addició d’una lletra c) quarter al punt 3  

c) quarter. Modificar la instrucció interna de l’ICS que demana el doble 

consentiment dels progenitors per a la interrupció de l’embaràs de la menor. 
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Transacció entre l’Esmena 5 de GP de Catalunya Sí que es Pot, 
l’Esmena 6 del GP de Junts pel Sí i el punt 3 lletra d del GP de la CUP-

CC 
De modificació i d’addició del punt d  

d. Presentar, en el termini dos mesos la proposta de campanya institucional 

contra les violències masclistes (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)  
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya 

institucional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments 
masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una 

representació del grup de treball de violències masclistes del Consell Nacional 
de les Dones i d’entitats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i 

l’assetjament en espais públics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població 
jove sobre les relacions abusives.  

 
Transacció entre l’Esmena 7 del GP de Junts pel Sí i el punt 3 lletra e 

del GP de la CUP-CC 
De modificació 

e. Presentar, en el termini dos mesos, la proposta de protocols de resposta 
institucional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes 

de violència masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.  

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC). 

 

4. En el marc de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista, organitzar una jornada de treball on hi participin 

representants de tots els agents que participen de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les Dones en situació de violència masclista per 

actualitzar-ne les conclusions de l’estudi d’avaluació elaborat l’any 2015, i on 
també hi participin organitzacions feministes per tal de fer un abordatge 

integral de tot el circuit i reforçar-ne la visió comunitària.  

Aprovat:   Unanimitat (132 vots a favor) 

 
 

5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de 
les Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori de les 

violències masclistes als Països Catalans.  

Aprovat: 73 vots a favor (JxSí, 2 diputats de CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC) i 49 abstencions (C’s, PSC, CSQP). 
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Transacció entre l’Esmena 9 del GP de Junts pel Sí i el punt 6 del GP 
de la CUP-CC 

De modificació 
6. Instar el Govern a presentar, en el marc del Pla d’Igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones aprovat pel Govern, en el termini de dos mesos, una 

proposta de pla de formació transversal pel personal de l’administració pública 
en matèria d’igualtat entre gèneres i de violència masclista. Aquesta haurà 

d’incloure, una perspectiva interseccional i tindrà com objectiu la formació en 
feminismes i l’adequació de la formació específica en funció del lloc de treball.  

Aprovat: 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 

(PPC). 

 

Acceptació de l’Esmena 3 de GP de Ciutadans  
D’addició d’un nou punt  

7. Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació públics de 
Catalunya siguin respectuosos amb les dones, reflecteixin els valors 

democràtics d’igualtat i respecte a les dones, no reprodueixin comportaments 

masclistes, i no frivolitzin amb la violència envers les dones, en qualsevol 
forma que pugui prendre la violència.  
 

Aprovat:   Unanimitat (133 vots a favor) 

 


