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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 DEL PSC-Units SOBRE LA IGUALTAT DE GÈNERE 

(Tram. 302-00068/12) 

 

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

1. Posar fi a la reducció de la inversió en polítiques de dones i elaborar les 

corresponents modificacions pressupostàries per ampliar els pressupostos 

destinats a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017, 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. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP Cs 

 

2. Informar, en el termini de tres mesos, al Parlament sobre els mecanismes 

interns de col·laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa 

la Generalitat 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’igualtat efectiva de dones i homes. 

Aprovats: Unanimitat (123 vots a favor) 
 

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.  

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC, CUP i diputada 

no adscrita) i 60 abstencions (JxCat i ERC) 

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'infants 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 Generalitat ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, el pla bianual per 
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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’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral per lluitar 

contra la bretxa salarial.  

Aprovats: Unanimitat (123 vots a favor) 

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. 

Aprovat: 66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC, CUP i diputada 

no adscrita) i 60 abstencions (JxCat i ERC) 

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’adequada, 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 gènere 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 separada 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 dones així com sobre l'accés efectiu als serveis públics.  
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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 Canàries. 

 
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 

estableix l'article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 

dones i homes. 

 

13.Impulsar, durant l’any 2019, les mesures necessàries en el marc de la legislació 

de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les dones 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. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 4 DELS GP JxCAT I ERC 

 

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. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 5 DELS GP JxCAT I ERC 

 

15. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, els programes específics 

de suport 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, mantenint l'aplicació dels mecanismes de priorització 

d'adjudicació d'habitatge social a dones víctimes de violències de gènere 

previstos al reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions 

d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, reforçant el 

finançament de les entitats que treballen amb dones i que estan adherides 

a la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió Social, i incrementant els recursos 

residencials d'urgència per a dones víctimes de violència masclista. 
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S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 7 DELS GP JxCAT I ERC 

 

NOU PUNT 

Complir el calendari a què s'havia compromès i presentar en seu 

parlamentària el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-

2022, concretant les mesures previstes, el calendari d'implantació, els 

indicadors de compliment i la dotació pressupostària. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP Cs 

 

Aprovats: Unanimitat (123 vots a favor) 

 

 

 


