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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 LA CUP SOBRE LA FEMINITZACIÓ DE LA 

POBRESA (Tram. 302-00072/12) 

 

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 violència masclista i que es troben en una situació de risc de 

pobresa. Començant per l'expropiació 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. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 114 

vots en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

2. Recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d'igualtat 

catalana anul·lats pel Tribunal Constitucional. 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita) i 54 vots en contra (Cs, PSC-Units i PPC) 

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 salarial, ofertes laborals sexistes i que cosifiquen a les dones, 

jornades laborals parcials i/o fragmentades.  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) 2 vots en contra (PPC) i una abstenció 

(diputat del PSC-Units) 

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 demanarà 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. 

Aprovat: 107 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita), 2 vots en contra (PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 
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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.  

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

6. Impulsar una campanya específica de la Inspecció de Treball de Catalunya 

sobre 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, especialment, per facilitar l'accés a la regularització administrativa 

i per evitar la irregularitat 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. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

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. 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

 

8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura. 

a) Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a totes les 

persones en situació de dependència severa amb menys recursos 

econòmics. Garantir la percepció de la prestació derivada de la llei de la 

dependència a les 19.000 persones que tenen reconegut el dret. 

Ampliar les places residencials adreçades a persones amb discapacitat 

física, psíquica o malaltia mental. 
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Oferir una solució immediata a les 17.000 persones en llista d’espera. Per 

accedir a una plaça pública de residència o ampliar el pressupost per als 

serveis d’ajuda a domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeducatius.  

Aprovat: 64 vots  a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita), 2 en contra (PPC) i 60 abstencions (JxCat i ERC)  

b) Elaborar en el termini de 90 dies un informe detallat, sobre les condicions 

laborals de les treballadores de les empreses contractades per la 

Generalitat de Catalunya que operen en l’àmbit de la intervenció social i el 

suport a les persones que requereixen atenció i cures acotant l'anàlisi a 

aquelles empreses o conglomerats amb més de 250 treballadores.  

Transacció amb l’esmena 3 del PSC  

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) i 2 vots en contra (PPC) 

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 catòlica.  

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP, CUP i diputada no adscrita), 98 

en contra (Cs, JxCat, ERC, un diputat del PSC-Units i PPC) i 16 

abstencions (PSC-Units) 

10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les 

Persones un informe detallat sobre totes les subvencions públiques 

atorgades per la Generalitat de Catalunya que reben organitzacions 

fonamentalistes com Provida Catalunya que neguen el dret a les dones a 

decidir sobre el propi cos i sol.licitar a la resta d'ens (ajuntaments, consells 

comarcals i diputacions) informes en el mateix sentit en el termini de 90 

dies. 

Transacció amb l’esmena  4 del GP JxCAT i GP ERC 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) i 2 en contra (PPC) 

11. Deixar d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització, 

col·lectiu religiós 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. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) i 2 en contra (PPC) 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

 

12. Fer una declaració pública que condemni rotundament el paper de la 

jerarquia de l’església catòlica com a institució patriarcal que ha vulnerar i 

vulnera drets fonamentals contra les dones i els infants. 

Rebutjat: 48 vots a favor (8 diputats de JxCat, ERC, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita), 52 vots en contra (Cs, 11 diputats de JxCat, 3 

diputats d’ERC, un diputat del PSC-Units i PPC) i 26 abstencions 

(PSC-Units i 10 diputats de JxCat) 

13. Reprovar públicament a l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per 

les declaracions que justificaven els casos de pederàstia en alguns 

estaments de l’església catòlica.  

Aprovat: 115 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC, 

CUP i diputada no adscrita), 6 vots en contra (5 diputats de JxCat i 

un diputat del PSC-Units) i 5 abstencions (5 diputats de JxCat) 

14. Dur a terme tots els tràmits i gestions necessàries per garantir que 

no s’atorguen ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil 

(autobusos) a organitzacions que difonguin missatges que vulnerin els drets 

de les dones, lesbianes i transsexuals a decidir sobre el propi cos i/o a 

lluitar pels seus drets i contra la violència masclista.  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) i 2 abstencions (PPC) 

15. Actuar d’ofici per no permetre campanyes que promoguin l'odi o la 

discriminació contra persones i col·lectius en funció d'origen, orientació 

sexual, creences, gènere, classe social o altres circumstàncies emparades 

per la Carta dels Drets Humans de Nacions Unides. Demanar a la resta de 

governs dels Països Catalans per actuar coordinadament en aquest sentit. 

S’accepta l’esmena 6 del GP JxCAT i ERC  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita) i 54 abstencions (Cs, PSC-Units i PPC) 

16. En el termini de 60 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del 

Parlament 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 Populars.  

S’accepta l’esmena 7 del GP JxCAT i ERC.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita), 52 en contra (Cs i PSC-Units) i 2 abstencions (PPC) 
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17. Reformar el sistema penitenciari vigent en lògica feminista ja que, 

segons l'informe anual de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de 

la Tortura, s'han detectat negligències en la salvaguarda del dret a la salut 

i la integritat física de les persones sota custòdia o a les condicions 

higièniques i sanitàries. Aquest procés ha de culminar en un període no 

superior a un any. 

Transacció amb l’esmena 5 del GP PSC i l’esmena 8 del del GP JxCAT, GP 

Republicà  

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

18. Posar a disposició de les persones preses i de les organitzacions que 

treballen 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 

necessitats que ens permeti obrir un debat que conclogui en una veritable 

transformació del sistema penitenciari. 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita), 52 en contra (Cs i PSC-Units) i 2 abstencions (PPC) 

19. En un termini de 30 dies garantir l' accés gratuït i sense limitació a 

tots els productes d’higiene a les internes del sistema penitenciari català, 

donant, l'oportunitat que puguin escollir entre les diferents alternatives 

existents.  

Transacció amb l’esmena 6 del GP PSC  

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

20. Elaborar un estudi comparatiu sobre les resolucions de l'ICAM des 

d'una perspectiva de gènere. 

Aprovat: 125 vots a favor 

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.  

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

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 Catalans. 
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Aprovats: 70 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita), 2 en contra (PPC) i 53 abstencions (Cs, PSC-Units i un 

diputat de JxCat) 


