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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 CatECP SOBRE LA LLUITA CONTRA LES 

VIOLÈNCIES MASCLISTES  (Tram. 302-00037/12) 

 

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

1. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a 

combatre tots els àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció 

als que no han estat desenvolupats: la violència sexual, el tràfic amb 

finalitat d’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina 

i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 

conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius. 

2. Crear abans del 30 de gener un grup de treball amb la participació de 

Departaments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, en 

el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 

Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la violència masclista, per 

determinar conjuntament el recursos necessaris per desplegar la llei amb 

garanties. 

Acceptació de l’Esmena 1, de modificació del punt 2, del GP de Junts per 

Catalunya – GP Republicà. 

3. Crear abans de tres mesos un grup de treball interinstitucional i amb les 

entitats especialitzades sobre violència institucional contra les dones,  en el 

marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 

Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la violència masclista,  per tal 

de que de fer un diagnòstic, una proposta de línies d’actuació, així com a 

reformar la Llei 5/2008, del Dret de les dones a eradicar les violències 

masclistes,  per incorporar la violència institucional com a violència 

masclista.  

Acceptació de l’Esmena 2, de modificació del punt 3, del GP de Junts per 

Catalunya – GP Republicà. 

4. Aprovar durant el primer trimestre del 2019 el II Programa d’Intervenció 

Integral contra la Violència Masclista 2019-2022 amb garantia de 

participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita contra les 

Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que 

garanteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal 

d’implementar totes les mesures previstes a l’esmentat pla.  
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Acceptació de l’Esmena 3, de modificació del punt 4, del GP de Junts per 

Catalunya – GP Republicà. 

5. Incorporar al II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 

Masclista 2019-2022 mesures específiques per als col·lectius més 

vulnerables amb independència de la seva situació administrativa. 

Acceptació de l’Esmena 4, de modificació del punt 5, del GP de Junts per 

Catalunya – GP Republicà. 

6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 

2019, tenint en compte com a mínim els següents aspectes,  

a. Incorporar als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya un programa 

pressupostari específic d’abordatge per la violència masclista, que 

integri totes les despeses previstes i executades per part de tots els 

departaments competents en aquest àmbit, i permeti realitzar el seu 

seguiment. 

Transacció de l’Esmena 5 d’acceptació de modificació de la lletra a, del 

GP de Junts per Catalunya – GP Republicà. 

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 

4M€ al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 

2008. 

c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per posar en 

marxa 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències 

masclistes al llarg de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de 

garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada. 

d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual la dotació 

pressupostària dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), 

així com fer efectiva la reglamentació de llurs serveis, augmentant les 

figures professionals que en formen part per tal de donar una atenció 

adequada a totes les dones. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), i 61 

abstencions (JxCat, ERC) 

 

e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i 

pisos d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus 
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fills i filles, fins eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i 

que posen aquestes dones en una situació d’indefensió i vulnerabilitat 

davant l’agressor a banda de mantenir la prioritat d’aquests casos en les 

adjudicacions d’habitatge social mitjançant les meses d’emergències. 

Transacció de l’Esmena 5, de modificació de la lletra e, amb el GP de 

Junts per Catalunya – GP Republicà. 

f. Elaborar plans específics d’inserció laboral per a víctimes de violència 

masclista, que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i 

requalificació professional. 

Acceptació de l’Esmena 1, d’addició de nova lletra f al punt 6, del GP de 

Ciutadans 

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i 

totes les i els menors víctimes de violència masclista, així com també a les 

conegudes com “víctimes invisibles” d’aquestes violències, en els serveis de 

la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes. 

Acceptació de l’Esmena 2, de modificació, del GP de Ciutadans 

8. Elaborar i implantar amb urgència un model d’abordatge integral contra les 

violències sexuals a tota Catalunya, evitant la victimització secundaria i 

garantint la equitat territorial.   

9. Elaborar continguts formatius adequats per a la prevenció, la investigació, 

l'atenció o l'assistència en matèria de violències sexuals adreçades a totes 

les policies de Catalunya i fer formació continuada i jornades de 

sensibilització per a la prevenció de les violències sexuals adreçada als 

efectius dels cossos de policia que recullen denúncies i, així mateix, 

elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de Mossos 

d'Esquadra perquè s'incorpori a la formació adreçada a joves en aquesta 

matèria. 

Transacció amb l’esmena 6, de modificació del punt 9, amb GP Junts per 

Catalunya i GP Republicà 

10. El Parlament demana al Síndic de Greuges, que, d’acord amb l’article 

17 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, que 

consideri proposar a la Comissió del Síndic la creació de l’adjunta sectorial 

per a l’Atenció a les Víctimes de Violències Masclistes, així com assegurar la 

formació especialitzada i adequar la seva plantilla, per a recollir i donar 

resposta adequada i especialitzada a les vulneracions dels drets de les 

dones, sense que això suposi en cap cas augmentar el nombre de càrrecs 

de lliure designació. 
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Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), i 61 

abstencions (JxCat, ERC) 

 

Transacció amb l’Esmena 3, de modificació del punt 10, amb el GP de 

Ciutadans 

El Punt 11 ha estat retirat 

12. Incloure dins la despesa dels 12,8 milions d'euros que Catalunya ha rebut 

per al desplegament de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de 

Gènere que són competència de la Generalitat la implementació de les 

Unitats de Valoració Forense Integral que han d'estar acabades, segons el 

pacte, al setembre de 2019, en coordinació amb les Oficines d’Atenció a les 

Víctimes del Delicte. 

Transacció amb l’Esmena 1, d’addició d’un nou punt, del GP Socialistes i 

Units per Avançar 

 

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

 

 


