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Sessió 16. Dilluns, 21 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones 
LGTBI. Tram. 250-01420/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 655, 33; esmenes: BOPC 699, 5) 

2. Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a donar visibilitat a 
les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere. Tram. 
250-01454/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb 2 altres 
diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 55; 
esmenes: BOPC 713, 11) 

3. Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del 
tràfic de persones i d'explotació sexual. Tram. 250-01542/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 700, 37; esme-
nes: BOPC 734, 5) 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de 
les persones LGTBI 

250-01420/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 72989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el reconeixement dels drets LGTBI, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d'Igualtat de les Persones, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El 17 de maig es commemora el dia contra LGTBIfòbia i el 28 de juny el dia 
de l'Orgull LGTBI. En les dues dates es recorda la lluita per la despatologit-
zació de l'orientació sexual i la reivindicació dels drets de les persones 
LGTBI. 

Espanya ha estat pionera en el reconeixement de drets LGTBI. El 30 de juny 
de 2005 es va aprovar la llei 13/2005, d'1 de juliol, de modificació del codi 
civil, perquè persones del mateix sexe poguessin contraure matrimoni. Fins 
llavors, només era possible en tres països: Holanda, Bèlgica i Canadà. 

Dos anys després, s'aprovava la Llei 3/2007 reguladora de la rectificació 
registral de la menció relativa al sexe de les persones. Aquest instrument 
legal és conegut com a Llei Trans. 

Així mateix, el 6 de juliol de 2018 el Consell de Ministres va acordar, apro-
var i declarar Dia Nacional de l'Orgull LGTBI el 28 de juny, coincidint amb 
el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. 

En aquest sentit a Catalunya també s'han fet passos significatius. En 2014 es 
va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. 

Malgrat aquests avanços, els drets de les persones lesbianes, gais, transsexu-
als i bisexuals segueixen sent vulnerats, i encara queda molt camí per recór-
rer fins a aconseguir la plena igualtat i la no discriminació, especialment 
entre les dones. Com mostra l'informe «La Cara oculta de la violència cap al 
col·lectiu LGTBI», el 72% de les víctimes registrades de violència per orien-
tació sexual contra el col·lectiu van ser homes gais enfront d'un 21% de do-
nes lesbianes, i un 2% de persones bisexuals. 

La pandèmia originada per la COVID-19 han incrementat l'estigma i les 
desigualtats que pateixen les persones LGTBI, augmentant el risc d'exclusió 
i discriminació en alguns col·lectius deixant en evidència la necessitat de 
seguir impulsant polítiques públiques que corregeixin aquestes desigualtats. 
No hem de permetre que s'esborri de la memòria històrica de l'activisme a 
totes les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals que durant tant de temps 
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van lluitar mà a mà amb els seus companys per aconseguir una societat en la 
qual totes les persones LGTBI tinguessin drets i igualtat real. Especial èmfa-
si s'ha de fer en les dones transsexuals, preses de la discriminació i la desi-
gualtat, especialment en el mercat laboral. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es reafirma en el seu compromís en la defensa dels drets de les persones 
LGTBI. 

2. Insta el Govern a:  

a. Seguir millorant i implantant el Pla de convivència escolar per a la igualtat 
de tracte per a les persones LGTBI. 

b. Implementar el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de con-
dicions a les parelles mixtes 

c. Permetre l'accés a la reproducció assistida de les parelles de dones i les 
dones sense parella 

d. Fomentar la integració sociolaboral de les persones transsexuals i transgè-
nere, i la seva plena participació en la vida política, social i cultural, tal com 
estableix la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia. 

e. Reforçar en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya els recursos 
necessaris per assegurar l'accés de les persones transsexuals i / o transgènere 
a una cartera de serveis específica i incrementar l'activitat quirúrgica relacio-
nada. f. Promoure polítiques públiques que fomentin la protecció i el respec-
te degut a la diversitat familiar així com a la gent gran LGTBI. 

f. Promoure amb el Govern d'Espanya la modificació el Codi Penal per pro-
hibir i sancionar les suposades teràpies de reconversió. 

g. Promoure amb el Govern d'Espanya l'elaboració una regulació extraordi-
nària per a les persones migrants, refugiades o sol·licitants d'asil LGTBI que 
actualment pateixen una vulneració de drets humans fonamentals. 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-
Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 78281 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 05.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 78281) 

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

b. Garantir el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de condici-
ons a les parelles mixtes. 

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

g. Instar al Govern d'Espanya perquè elabori una regulació extraordinària 
per a les persones migrants, refugiades o sol·licitants d'asil LGTBI que actu-
alment pateixen una vulneració de drets humans fonamentals. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la 
violència de gènere 

250-01454/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 74709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.09.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, dipu-
tada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución medidas para dar visibili-
dad a las mujeres sordas y su problemática ante la violencia de género, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d'Igualtat de les Persones, con el si-
guiente texto:  

Exposición de motivos 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad incorpora la perspectiva de género y la consideración de dis-
criminación múltiple de mujeres y niñas. 

Así en los artículos 6 y 16 del texto se establece la protección contra la ex-
plotación, la violencia y el abuso sobre las mujeres y niñas con discapacidad. 

Las mujeres sordas forman parte de los colectivos más vulnerables ante la 
violencia de género. La gran mayoría de las situaciones de violencia de gé-
nero hacia las mujeres sordas no son denunciadas y no se visualizan en las 
estadísticas. También desconocen sus derechos y en la gran mayoría de los 
casos, tienen una percepción distorsionada, debido a la dificultad de acceso a 
la información. 

Estas mujeres presentan más dificultades para expresar los malos tratos debido 
a los problemas de comunicación y a la falta de intérpretes de lengua de signos 
especializados en este tema. También tienen mayores dificultades de acceso a 
la información y a los recursos disponibles, debido a las barreras de comunica-
ción a las que se enfrentan. 

Por lo general, dependen de la asistencia de otras personas, sobre todo cuan-
do es imprescindible la comunicación con personas oyentes. Teniendo en 
cuenta que esta asistencia suele venir de su propio entorno, dificulta el que 
denuncien las situaciones de maltrato. 

Estas mujeres se enfrentan con más frecuencia a que se ponga en duda la 
credibilidad de su testimonio, viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad 
debido a su condición física. 

Además nos encontramos con que a la mayor parte de los recursos de aten-
ción psicosocial a las víctimas de violencia de género (asistenciales, residen-
ciales y terapéuticos) resultan inaccesibles a las mujeres sordas al no incor-
porar en sus plantillas intérpretes de lengua de signos, mismo problema que 
se encuentran en los juzgados, dependencias policiales, centros de salud... el 
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no contar con recursos adaptados que garanticen su seguridad y ofrezcan 
alternativas, favorece que no denuncien y sigan sufriendo el maltrato durante 
más tiempo que el resto de las mujeres. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Realizar una campaña de informativa adaptada para mujeres sordas para 
dar publicidad y visibilidad a la comunidad sorda y su problemática ante la 
violencia de género. 

2. Desarrollar información accesible a personas sordas desde los organismos 
públicos, crear canales de información adaptados a las circunstancias de la 
población sorda y garantizar la accesibilidad con la plataforma de videoin-
terpretación en lengua de signos Svisual, que también incluye chats de textos 
escritos. 

3. Adaptar a lectura fácil la guía de recursos para la atención a mujeres víc-
timas de violencia de género. 

4. Prevención de la violencia de género a través de la coeducación, forma-
ción a profesionales y mujeres sordas y el establecimiento de medidas de 
apoyo para el desarrollo de su autonomía personal. 

5. Invertir en medidas que aseguren el asesoramiento y orientación a estas 
mujeres, y proporcionarles asistencia jurídica y atención psicosocial especia-
lizada. 

6. Dotar de intérpretes en lengua de signos a todos los recursos de atención 
psicosocial a las mujeres víctimas de violencia de género. 

7. Dotar de recursos a las unidades de vivienda destinadas a las mujeres víc-
timas de violencia de género, tanto de emergencia como tutelados, para el 
pleno acceso de cualquier mujer independientemente de sus características 
personales. 

Palacio del Parlamento, 27 de julio de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Noemí 
de la Calle Sifré, diputadas, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 79784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIPF, 22.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 79784) 

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

1. Realitzar tasques de difusió adaptades per a dones sordes per donar publi-
citat i visibilitat a la comunitat sorda i la seva problemàtica davant la violèn-
cia masclista. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

2. Desenvolupar informació accessible per a persones sordes des dels orga-
nismes públics, crear canals d'informació adaptats a les circumstàncies de la 
població sorda i garantir l'accessibilitat amb la plataforma 061 CatSalut Res-
pon. 

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

3. Adaptar a lectura fàcil el major nombre de recursos per a l'atenció de do-
nes víctimes de violència masclista i desenvolupar el pla d'atenció integral a 
les persones que han patit violència sexual. 

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

4. Prevenció de la violència masclista a través de la coeducació, formació a 
professionals i dones sordes i l'establiment de mesures de suport per al 
desenvolupament de la seva autonomia personal. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5) 
De modificació 

6. Garantir el servei d'una persona intèrpret de llengua de signes en aquells 
recursos d'atenció psicosocial a les dones víctimes de violència masclista. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6) 
De modificació 

7. Dotar de recursos les unitats d'habitatge destinades a dones víctimes de 
violència masclista, tant d'emergència com tutelats, per al ple accés de qual-
sevol dona independentment de les seves característiques personals. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les 
víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual 

250-01542/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 78277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de perso-
nes i d'explotació sexual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d'Igualtat de les Persones, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les dones i nenes que són víctimes d'explotació sexual i de tracta i tràfic de 
persones és un col·lectiu que pateix una de les formes més extremes de vio-
lència masclista. Milers d'elles arriben cada any a Catalunya provinents de 
països més pobres per proveir un mercat del sexe que es nodreix de les dones 
més vulnerables. 

Actualment gairebé no hi ha recursos per donar alternatives d'acollida i acom-
panyament a aquestes dones i nenes. És urgent impulsar programes efectius 
dotats de recursos per allotjar, donar acompanyament professional i opcions 
laborals a totes aquestes dones que es troben en una situació d'indefensió da-
vant unes xarxes criminals que les han convertit en mercaderies. 

El Parlament de Catalunya ha aprovat durant aquesta legislatura diferents 
mocions i resolucions que insten el Govern a crear serveis residencials per a 
aquestes dones i nenes. També destinar recursos extraordinaris per assistir-
les davant la situació sanitària provocada per la Covid-19 que ha deixat a 
moltes d'elles al carrer o que els obliga a seguir prostituint-se tot i el risc que 
això implica. Segons constaten les entitats que les atenen, els mandats apro-
vats pel Ple del Parlament continuen sense complir-se per part del Govern. 

Cal desplegar recursos però també sensibilitzar la població sobre el que el 
consum de sexe implica i de la situació en què es troben les víctimes de trac-
ta, tràfic de persones i explotació sexual. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Complir els acords de la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica, i de la Resolució 
693/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement i garantia dels 
drets de les dones, en relació a:  
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a. Garantir els drets de les víctimes de tracta, tràfic de persones i explotació 
sexual, creant recursos específics d'acollida i acompanyament que els perme-
tin accedir a alternatives però també a la seva recuperació. Actualment els 
recursos arriben només a una desenes de dones i nenes. 

b. Crear una partida específica per impulsar un programa transversal de lluita 
contra el tràfic de persones i explotació sexual que ofereixi suport jurídic, 
assistencial, professional i d'accés als serveis socials a les dones i nenes afec-
tades. 

c. Incorporar criteris específics perquè les víctimes de tracta, tràfic de perso-
nes i explotació sexual puguin accedir de manera prioritària a la Renda Ga-
rantida de Ciutadania i a ajudes de lloguer i d'emergència que els permetin 
accedir a recursos habitacionals i ajudes per a la seva manutenció. 

d. Fer un informe d'avaluació del desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d'a-
bril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb relació a l'ac-
cés de les dones i nenes víctimes del tràfic d'éssers humans als drets que 
aquesta llei garanteix. 

2. Impulsar campanyes de sensibilització i visibilització sobre el paper que 
juga la tracta, el tràfic de persones i la prostitució, informant de les conse-
qüències que comporta vulnerar els drets d'aquestes persones i el risc que 
comporta normalitzar situacions que vulneren drets fonamentals. 

3. Portar a terme mesures específiques de protecció de les dones i de les víc-
times del tràfic de persones i d'explotació sexual davant de la situació provo-
cada per la Covid-19 com establia la Moció 161/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de dones. 

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 85680 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIPF, 16.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 85680) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 1.b 

b. Consolidar i completar tots els recursos de la xarxa integral especialitza-
da per eradicar la violència masclista prevista en la Llei 5/2008, de 24 d'a-
bril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb les corres-
ponents partides pressupostàries, i garantir el suport econòmic a les entitats 
especialitzades i, si s'escau, acreditar-les com a serveis específics dins d'a-
questa xarxa integral. 

 

 


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI

	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere

	Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual


