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Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les 
administracions públiques
250-00590/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30542 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 26.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30542)

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

 del punt 1

1. Atenent a criteris econòmics i de caire tecnològic, fomentar el progressiu ús del 
paquet Open Office de lliure distribució a tots els ordinadors de les Administracions 
Públiques on no impliqui una minva de l’òptim funcionament laboral.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)

 del punt 2

2. Explorar una gestió del canvi pel que fa a l’aplicació de l’ús del programari 
lliure a les administracions públiques.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)

 d’un nou punt 3

3. Formar els treballadors i treballadores públiques en l’ús de software lliure.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)

 del punt 4

4. Valorar l’exigència com a requisit en la compra de nou hardware per a l’admi-
nistració la compatibilitat de drivers pel sistema Linux.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de 
gènere
302-00068/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la igualtat de gènere (tram. 300-00084/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar les corresponents modificacions pressupostàries per ampliar els pres-

supostos destinats a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017, 
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fins a arribar a un mínim de 16 milions d’euros, en un termini d’un any, disposant 
de la dotació econòmica necessària per tal de garantir l’adequat desplegament de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

2. Informar, en el termini de tres mesos, al Parlament sobre els mecanismes in-
terns de col·laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa la Ge-
neralitat per impulsar la transversalitat de gènere en les matèries que són de la seva 
competència tal com estableix l’article 7 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igual-
tat efectiva de dones i homes.

3. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, el Pacte nacional per a la lluita 
contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el 
Pla de Govern de la XII Legislatura, incloent la creació de programes específics per 
a les famílies monomarentals, les dones que disposen de pensions no contributives, 
les dones nouvingudes i les treballadores de la llar.

4. Presentar davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament, en el 
termini de sis mesos, una estimació econòmica del treball domèstic i de cura d’in-
fants i persones grans o dependents tal com estableix l’article 31 de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes amb la finalitat de disposar de 
aquestes dades per al disseny de polítiques públiques.

5. Per tal de portar a terme les accions necessàries per a garantir el principi de 
no discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació, la Generali-
tat ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, el pla bianual per incentivar l’ocupació 
estable i de qualitat de les dones amb el seu respectiu estudi d’impacte de gènere 
i d’edat tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.

6. Traslladar, el proper mes, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les 
actuacions concretes que ha portat a terme el Govern en matèria d’igualtat d’opor-
tunitats de dones i homes en l’àmbit laboral per lluitar contra la bretxa salarial.

7. Pel que fa a la millora de les condicions laborals: 
a. Destinar els recursos econòmics necessaris per augmentar la dotació del cos 

d’Inspectors i Inspectores del Treball destinats a la lluita contra les discriminacions 
laborals per motius de gènere tal i com estableix l’article 42 de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

b. Elaborar un estudi tècnic, a través de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral 
(ISSL), per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les 
cambreres de pis.

c. Garantir que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui l’adequa-
da, de manera que no suposi un dany per a la seva salut, i identificar amb dades els 
riscos específics de les treballadores i les malalties derivades de les seves tasques.

8. Presentar, en un termini de sis mesos, un informe per avaluar l’eficiència de 
les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a avançar en la igualtat de gène-
re per poder proposar accions de futur.

9. Incloure, en les diferents enquestes que elabora la Generalitat de Catalunya i 
l’Idescat, informació sobre l’autonomia econòmica de dones i homes de forma sepa-
rada i analitzi també, de manera segregada, els diferents indicadors amb els que es 
mesura el risc de pobresa.

10. Incloure en l’Enquesta de Qualitat de Vida en el treball informació sobre la 
sobrecàrrega de treball no remunerat de cures i reproducció que assumeixen les do-
nes així com sobre l’accés efectiu als serveis públics.

11. Desplegar les mesures necessàries d’acompanyament del «Plan Director para 
un Trebajo Digno» posat en marxa pel Govern de l’Estat per lluitar contra el frau 
en la contractació temporal i l’abús en la contractació a temps parcial en la línia que 
han desplegat amb bons resultats els Governs de les Illes Balears i de les Illes Ca-
nàries.
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12. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, programes de cohesió i inclusió 
per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes de discriminació tal com es-
tableix l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes.

13. Impulsar, en un termini de sis mesos, les mesures necessàries en el marc de 
la legislació de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les do-
nes grans tal com s’estableix en el punt d de l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

14. Garantir que les famílies monomarentals tinguin accés a la Renda Garantida 
de Ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir 
almenys a la meitat la xifra de 43% de pobresa que afecta a aquestes famílies en un 
termini d’un any.

15. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, els programes específics de su-
port integral per a famílies monoparentals tal com s’estableix al punt 4t l’article 47 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

16. Posar en marxa les mesures necessàries per garantir l’accés a l’habitatge de 
dones i famílies monomarentals en situació d’especial vulnerabilitat, incrementant 
els recursos residencials d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 31471 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els 
drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 300-00085/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya dona suport a la vaga feminista convocada pel 8 de 

març, reconeix el lideratge del moviment feminista en matèria d’igualtat i manifesta 
la necessitat de que les institucions catalanes es comprometin a impulsar mesures 
urgents per una igualtat real i efectiva entre dones i homes.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a iniciatives com les del 
bus «Hazte Oir» que pretenen menystenir les violències masclistes i constitueixen 
un endarreriment en la lluita pels drets de les dones.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Incorporar en l’estructura del Govern una Conselleria de Feminismes i 

 LGTBI per a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen 
des del Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi 
d’equitat de gènere i per garantir que hi hagi recursos econòmics i humans espe-
cialitzats suficients per implementar una política pública que garanteixi la igualtat 
entre homes i dones.

4. Demanar a la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes creada per la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a presentar 
abans de tres mesos un anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat de Catalu-
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nya elaborat amb una comissió de control formada per dones d’entitats referents en 
la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.

5. Publicar i fer accessibles tots els informes d’impacte de gènere previstos per 
la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 en tot el seu articulat abans 
de tres mesos.

6. Establir i publicar abans de tres mesos un règim i circuit sancionadors clars en 
referència a les infraccions previstes a la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 
17/2015 per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.

7. Fer que el compliment de les clàusules de gènere previstes per la Guia per a 
la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics siguin un re-
quisit obligatori i necessari per a optar a la licitació dels contractes de la Generalitat 
de Catalunya.

8. Posar en marxa abans de tres mesos el distintiu d’excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball que preveu la Llei d’Igual-
tat efectiva entre dones i homes 17/2015 a l’article 35 i publicar la llista d’empreses 
que el tenen.

9. Incloure mesures efectives de conciliació que no tinguin un impacte negatiu 
en l’economia de les dones en el projecte de Reforma Horària en la línia de les pro-
posades pel Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.

10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que 
contingui, com a mínim, la gratuïtat en la l’anticoncepció oral i l’educació en salut 
afectiva, sexual i reproductiva des de la primera infància i on es garanteixi equitat 
territorial i total compliment de la cartera de serveis dels ASSIR incloent-hi l’aten-
ció psicològica.

11. Dotar de perspectiva de gènere totes les polítiques de salut pública en referèn-
cia als determinants de salut i a l’anàlisi diferenciat de malalties i protocols, posant 
especial èmfasi en les malalties cròniques femenines.

12. Destinar com a minim 500 mil € al 2019 al Programa Xarxa d’Escoles per 
la Igualtat i la Diversitat per a augmentar-lo en 30 escoles i preveure una ampliació 
anual per garantir l’equilibri territorial.

13. Fer complir a tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 
d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta 
establerta pels articles 2.1m i 43.1d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
així com finalitzar els concerts amb escoles que segreguen per sexe.

14. Impulsar una reforma de la regulació autonòmica de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques per tal que 

13.a) La deducció en la quota per lloguer de l’habitatge habitual per famílies 
nombroses, prevista a l’article 1, apartat 1.2, de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, s’apliqui també en les mateixes condicions a les 
famílies monoparentals.

13.b) Es crei una nova deducció autonòmica en relació a les quantitats satisfetes en 
el període impositiu en concepte de retribucions per relació laboral especial del servei 
de la llar familiar a persones treballadores incloses en el Sistema Especial per Treba-
lladors de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social.

15. Equiparar totes les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que 
contempla el Govern per a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies mono-
parentals.

16. Promoure la creació d’un servei especialitzat que ofereixi atenció integral a 
les persones treballadores de la llar i que incorpori la possibilitat de denúncia de tot 
tipus d’abusos per mitjà de recursos fàcils i disponibles (telèfon vermell).

17. Revisar la normativa en riscos laborals per incloure aquells específicament 
derivats de les tasques de cura com és ús de productes químics.

18. Incorporar mesures per fer més accessible la formació i arrelament de les 
dones migrades com ara: 
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17.a) Gratuïtat dels cursos de català de nivell inicial i bàsic i flexibilitat horària 
dels mateixos per a poder-los cursar en cap de setmana.

17.b) Oferta flexible de cursos de alfabetització i ensenyament de les llengües 
instrumentals en la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.

19. Avançar en la introducció de mesures amb perspectiva de gènere a les polí-
tiques penitenciàries com: 

18.a) Garantir l’assistència de totes les dones preses víctimes de violència mas-
clista a la Xarxa d’atenció integral per víctimes de violències masclistes.

18.b) Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar enter-
cer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri que 
estableix el mateix reglament i amb l’objectiu de garantir la seva reinserció el més 
d’hora possible i no atenent a criteris no contemplats a l’actual reglament com la ne-
cessitat de compliment de la meitat de la condemna.

20. Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions 
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits a nivell jurídic 
al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, modi-
ficacions Llei 3/2012).

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme 
en l’educació
302-00070/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31474 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el trilingüisme en l’educació (tram. 300-00087/12).

Moció
1. Instar el Govern de la Generalitat a presentar en el Parlament de Catalunya 

un projecte de llei de modificació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè 
l’espanyol i l’anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el català i amb 
l’aranès a l’Aran.

2. Garantir a les famílies el dret reconegut per la Llei 7/1983 de Normalització 
Lingüística i la Llei 1/1998 de Política Lingüística de triar la llengua oficial de pri-
mera escolarització dels seus fills, habilitant per a això un procediment objectiu, 
transparent i eficaç.

3. Garantir la protecció de dades privades i acadèmiques dels alumnes i les se-
ves famílies –tal i com fixen les darreres sentències dels tribunals– per evitar casos 
d’assetjament com els que s’han produït fins ara.

4. Organitzar classes de reforç d’anglès per als alumnes d’educació primària du-
rant el mes de juliol, de manera gratuïta.

5. Millorar la formació permanent presencial destinada a aprofundir les com-
petències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació infantil i primària 
com de secundària.

6. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat.
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7. Establir un pla d’intercanvis i d’estades a països de parla anglesa tant del pro-
fessorat com de l’alumnat.

8. Dotar d’auxiliars de conversa en anglès a les escoles del Servei d’Educació de 
Catalunya que ho demanin.

9. Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de l’anglès 
i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els mitjans pú-
blics de Catalunya.

10. Garantir un increment de les places disponibles en les diferents Escoles Ofi-
cials d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes 
d’aquests ensenyaments de règim especial per millorar-ne l’accés.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva 
estratègia comunicativa
302-00071/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31475 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la seva estratègia comunicativa (tram. 300-00088/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que Tv3 i Catalunya Ràdio actuen com a corretja de transmissió de la 

propaganda separatista encapçalada pel Govern de la Generalitat, ometent l’opinió i 
el sentir dels ciutadans no separatistes, que resulten sistemàticament menystinguts, i 
oferint a la ciutadania una visió distorsionada i parcial de la realitat, circumstàncies 
que en cap cas són respectuoses amb els principis constitucionals i democràtics de 
neutralitat, objectivitat i respecte del pluralisme polític.

2. Condemna els insults xenòfobs i masclistes i/o homòfobs de col·laboradors 
dels mitjans de la CCMA com ara el Sr. Toni Albà i el Sr. Jair Domínguez contra 
polítics constitucionalistes com són la Sra. Inés Arrimadas i el Sr. Miquel Iceta, i 
declara que l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser mai camuflats 
com a sàtira.

3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Es-
panyola, Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la 
mateixa CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a 
contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des d’al-
tres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els contractin i 
insta al Govern a adoptar mesures que garanteixin que el servei públic audiovisual 
no empari aquestes males pràctiques.

4. Denuncia la campanya de difamació contra Espanya que el Govern de la Ge-
neralitat està desplegant, destinant quantitats ingents de fons públics, tant en l’àm-
bit domèstic com a l’estranger, organitzant conferències i debats monocolors, l’únic 
objectiu dels quals és malparlar d’Espanya i fer propaganda de la causa separatista.

5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i plu-
ralisme polític per mitjans de comunicació públics són un greu atac al principi de-
mocràtic, especialment en els períodes electorals.
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6. Condemna que el Govern de la Generalitat presentés al Govern d’Espanya 
amb deslleialtat a la ciutadania, la Constitució i l’Estatut i les institucions demo-
cràtiques les 21 exigències separatistes que només pretenen trencar la igualtat entre 
tots els ciutadans, i hagi volgut ocultar-les a l’opinió pública i negociar-les en secret 
i d’esquenes a la ciutadania.

7. Censura que el Govern de la Generalitat hagi emprat la litúrgia parlamentària 
del debat de totalitat de pressupostos per simular davant l’opinió pública que havia 
presentat davant del Parlament uns pressupostos que en realitat ni tan sols ha regis-
trat davant la Cambra.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
A) Centrar la seva estratègia comunicativa a explicar les fortaleses de la nostra 

economia i la riquesa de la nostra cultura i a deixar de presentar les relacions entre 
Catalunya i la resta d’Espanya des de la seva òptica victimista i donar a conèixer la 
realitat sobre la fonamental participació dels catalans en la història d’Espanya i els 
beneficis que comporta per a Catalunya el fet de formar part d’Espanya i pertànyer 
a la Unió Europea, sempre respectant el nostre ordenament jurídic i el rule of law 
com a principi essencial de la Unió Europea.

B) Abandonar la seva campanya internacional de desprestigi de la democràcia 
espanyola i li exigeix que assumeixi les seves obligacions en matèria de transpa-
rència i retiment de comptes sobre les despeses derivades d’aquesta acció exterior 
essencialment orientada a intentar denigrar la imatge de la democràcia espanyola.

C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb els 
principis de transparència, lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge 
d’Espanya.

D) Cessar immediatament el Sr. Jaume Clotet, Director General de Comunicació 
i alt càrrec dependent del Govern de la Generalitat, per la seva falta de neutralitat i 
insults continuats als membres de les formacions polítiques representades al Parla-
ment de Catalunya en diversos mitjans de comunicació social.

Palau del Parlament, 01 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització 
de la pobresa
302-00072/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 31478 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 
300-00086/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una 

xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violèn-
cia masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa. Començant per l’ex-
propiació dels pisos buits en mans de la Sareb i de Bankia que ja han estat pagats 
amb diners públics per la ciutadania mitjançant el rescat bancari.
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2. Recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d’igualtat ca-
talana anul·lats pel Tribunal Constitucional.

3. Creació d’un equip específic de la Inspecció de Treball per combatre totes les 
desigualtats que afecten a les dones treballadores: assetjament sexual, escletxa sala-
rial, ofertes laborals sexistes i que cosifiquen a les dones, jornades laborals parcials 
i/o fragmentades.

4. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes 
per part de la inspecció de Treball de Catalunya en la que es vetlli per tal que les 
empreses en què el salari sigui desigual, s’acrediti la raó que ho justifica. Es dema-
narà un informe a aquelles empreses que el salari dels homes sigui major al de les 
dones perquè expliquin quines són les justificacions per les quals es dóna aquesta 
situació. Sense justificació legal hi haurà procediment d’infracció, sanció i demanda 
d’ofici davant la jurisdicció social.

5. Actualitzar els estudis de «Qualificació econòmica del treball domèstic i de 
cura de persones no remunerat a Catalunya» fins el 2018 parant especial atenció a 
les conseqüències del desmantellament dels serveis públics i com afecta a les dones 
treballadores.

6. Impulsar una campanya específica de la Inspecció de Treball de Catalunya so-
bre els drets i deures de les treballadores de la llar, així com els drets i deures de les 
persones que les ocupen, havent d’incloure entre d’altres mesures: 

a) Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per 
garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especial-
ment, per facilitar l’accés a la regularització administrativa i per evitar la irregula-
ritat sobrevinguda.

b) Disseny d’un protocol específic per informar de les accions a fer en cas de 
maltractaments i assetjaments sexuals que es puguin produir a les llars on treballen.

c) Servei d’atenció telefònica específic que doni informació dels drets i deures 
dels contractants i de les treballadors i que pugui atendre i derivar denúncies per 
explotació laboral, violació dels drets laborals i abús sexual.

7. Iniciar un pla de lluita contra les formes de violència estructural i del sistema 
que no permeten les condicions materials d’emancipació de les dones 

8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura: residències de la gent 
gran, llars d’infants i ampliació de la llei de la dependència.

9. Elaborar un pla que garanteixi que l’educació i la sanitat ofereixin serveis laics 
i recuperar, per tant, tots els serveis públics gestionats i controlats per l’església ca-
tòlica.

10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones un 
informe detallat sobre totes les subvencions públiques (de les diferents administra-
cions municipals i supramunicipals) que reben organitzacions fonamentalistes com 
Provida Catalunya que neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos.

11. Deixar d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització, col·lectiu reli-
giós que negui el dret a les dones a decidir sobre el propi cos, negui l’existència de 
la violència masclista o defensi postures de retallada de drets contra les dones.

12. Fer una declaració pública que condemni rotundament el paper de la jerar-
quia de l’església catòlica com a institució patriarcal que ha vulnerar i vulnera drets 
fonamentals contra les dones i els infants.

13. Reprovar públicament a l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per les de-
claracions que justificaven els casos de pederàstia en alguns estaments de l’església 
catòlica.

14. Dur a terme tots els tràmits i gestions necessàries per garantir que no s’ator-
guen ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil (autobusos) a organitza-
cions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les dones, lesbianes i trans-
sexuals a decidir sobre el propi cos i/o a lluitar pels seus drets i contra la violència 
masclista.
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15. Actuar d’ofici per no permetre que les campanyes que neguen els drets hu-
mans i la igualtat promogudes per organitzacions d’ultra dreta com «Hazte Oír» o 
VOX es puguin visualitzar pels carrers del país. Instar a la resta de governs dels Pa-
ïsos Catalans per actuar coordinadament en aquest sentit.

16. En el termini de 30 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del Par-
lament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència en relació a la Llei 7/2014, de 25 juny sobre Iniciatives Legislatives Po-
pulars.

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracterit-
zat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest 
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.

18. Posar a disposició de les persones preses i de les organitzacions que treba-
llen per: a) la defensa dels drets humans, b) pels drets de les persones preses, c) i 
col·lectius feministes, tots els recursos tant institucionals com administratius dels 
que disposa el Govern, ja siguin recursos, tècnics, d’infraestructura o de difusió i de 
qualsevol altra naturalesa, amb la finalitat de que aquests puguin comptar amb les 
eines necessàries per poder desenvolupar un procés d’anàlisi i detecció de necessi-
tats que ens permeti obrir un debat que conclogui en una veritable transformació del 
sistema penitenciari.

19. En un termini de 30 dies garantir la democratització i accés universal i gra-
tuït a tots els productes d’higiene a totes les internes del sistema penitenciari català, 
estudiant la distribució dels productes d’higiene que menys impacte generin en el 
medi ambient.

20. Elaborar un estudi comparatiu sobre les resolucions de l’ICAM des d’una 
perspectiva de gènere.

21. Garantir l’atenció sanitària i psicològica adequada i especialitzada a totes de 
les dones privades de llibertat que hagin estat víctimes de violència masclista.

22. Establir 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 Ca-
talans.

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya
300-00089/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31405 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de 
març de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el sistema d’arxius de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units


