CGAPH
DOSSIER
Sessió 12, dimarts 31 de gener de 2017
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

ORDRE DEL DIA
1. Compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar
les activitats de l’Escola. Tram. 357-00290/11. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Compareixença.
2. Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès. Tram. 20200035/11. Teresa Vallverdú Albornà, juntament amb 6 altres diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Garriga
Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Elaboració del Dictamen (text presentat: BOPC 152, 34; informe: BOPC 294, 23).
3. Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió. Tram. 250-00661/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades (text presentat: BOPC 256, 34; esmenes: BOPC 305, 34).
4. Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic. Tram. 250-00672/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades (text presentat: BOPC 262, 34; esmenes: BOPC 305, 36).
5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge sobre l’estat del procés de debat Governslocals.cat. Tram. 354-00114/11.
Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·
licitud de sessió informativa.
6. Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya Tram. 221-00010/11. Direcció de Govern Interior. Aprovació de la proposta de la Mesa.
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Punt 2 | Elaboració del dictamen
Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació
de la vegueria del Penedès
202-00035/11
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

La Ponència de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, nomenada el dia 27 de setembre de 2016 i integrada pels diputats Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del
Parlament; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eva Martínez
Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 28 de setembre, 17 d’octubre i 19 de desembre de 2016. Han assessorat
la Ponència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Marta Payà
i Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal Galí.
Després d’estudiar la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i
3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:
Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació
de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11)
TEXT PRESENTAT

Article 1. Es modifiquen els apartats b), c) i f) de l’article 9,
de la Llei 30/2010, que passen a tenir el següent redactat

«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en
les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental
i el Vallès Oriental.»
«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès, el Solsonès i els
vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.»
«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.»
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. S’addiciona un apartat h) a l’article 9, de la Llei 30/2010 amb
el següent redactat

«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents
a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en
aquest cas, dels vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.»
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
Addició de nous articles
Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un article 2 bis amb la redacció següent:

«Article 2 bis. Es modifica l’apartat segon de l’article 3 de la Llei 30/2010 de
3 d’agost, amb la redacció següent:
Article 3. Organització veguerial
1. [...]
2. L’àmbit territorial de les vegueries coincideix amb l’àmbit territorial de les
demarcacions veguerials que estableix aquesta llei. Cada municipi i cada comarca
han de formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que
es reconeixien en aquesta mateixa llei.»
Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició d’un article 2 ter amb la redacció següent:

«Article 2 ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera,
amb la redacció següent:
Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la
Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a la ciutat que determini
una llei del Parlament.»
Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou article 2 ter

Article 2.ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera,
amb la redacció següent:
Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la
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Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini una llei del Parlament.»
Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició d’un nou article 3

«Article 3. De modificació de l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
Es modifica l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa
a tenir el redactat següent:
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la naturalesa de la vegueria, determinar la divisió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells de
vegueria.»
Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 4

«Article 4. De modificació de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni comarca no en poden quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegueria.
Cada municipi ha de formar part íntegrament d’una vegueria.»
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou article 5

«Article 5. De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor d’altres entitats locals, municipis, mancomunitats de municipis i de les entitats metropolitanes l’exercici de les
seves funcions i competències de cooperació i assistència locals.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1, amb la incorporació d’una esmena tècnica, d’addició a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, amb la redacció següent:
«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca ha de
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resulten d’aquesta llei.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 2 i 3,
de modificació de l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries amb la redacció següent:
«[...] Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini una llei del Parlament.»
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TEXT PRESENTAT

Disposició final

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 7
GP Socialista (3)
D’addició d’un apartat tercer i quart a la disposició final, amb la redacció següent

«Disposició final
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.
3. En el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels
departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010,
de 3 d’agost.
4. Les comissions de coordinació territorial a què es refereix la Llei 30/2010, de
3 d’agost s’han de constituir en el moment que es faci efectiu el que estableix l’apartat 3, sens perjudici de les fórmules de cooperació i coordinació que fins a aquell
moment es puguin establir entre l’Administració de la Generalitat, els consells de
vegueria i els consells comarcals.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 7 en la part que proposa addicionar
un apartat 3 a la Disposició final de la proposició de llei. Aquesta recomanació inclou una reducció del termini establert a l’esmena amb la redacció següent:
«3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, de
3 d’agost, de vegueries.»

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya ha de respondre, no només als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics sinó als àmbits de sentiment de pertinença de la
població configurats pel pas del temps.
El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord amb el que durant segles
d’història han remarcat els estudis geogràfics i així ho sent la població actualment,
fet que ha motivat, des de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya i la Llei de vegueries
moviments socials reivindicant-ne la seva creació.
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La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de juliol, per la qual es va fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser
aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.
Aquesta proposició possibilita que a través d’aquesta Cambra es pugui endegar
un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.
Per altra part l’aprovació per part del Ple del Parlament de Catalunya de la Llei
4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès el passat 15 d’abril de
2015 obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 8
GP Socialista (4)
De supressió d’un incís en el paràgraf tercer de l’exposició de motius

«La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de
juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per la qual es va
fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència constata que l’esmena 8 decau i queda sense efecte degut a la correcció d’errades presentada el dia 10 de juny per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, mitjançant la qual es suprimeix el mateix incís a que fa referència l’esmena.
Títol de la llei
TEXT PRESENTAT

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnico-lingüística de modificació del títol de la llei amb la redacció següent:
«Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries,
per a crear la vegueria del Penedès»
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Neus Lloveras i Massana, Sergio Sanz Jiménez, Eva Martínez Morales, Hortènsia Grau Juan, Santi Rodríguez i Serra, Joan Garriga Quadres
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Predictamen
Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries,
per a crear la vegueria del Penedès
Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats al llarg del pas del temps.
El Penedès és una comarca geogràfica natural amb segles d’història, d’acord
amb el que han remarcat els estudis geogràfics, i la població actual ho sent així. Per
això, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia i la Llei de vegueries, diversos moviments socials reivindiquen la creació de la vegueria del Penedès.
La present norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat territorial del Penedès, que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de
juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació
territorial del Penedès.
Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.
D’altra banda, la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada
per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.
Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca han de
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resulten d’aquesta llei.»
Article 2. Modificació de l’article 9 de la Llei 30/2010

1. Es modifica la lletra b de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en
les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental
i el Vallès Oriental.»
2. Es modifica la lletra c de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès, i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i
Veciana.»
3. Es modifica la lletra f de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.»
4. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, amb el text següent:
«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat dels vuit
municipis de l’Alta Anoia, a què fa referència la lletra c.»
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Article 3. Modificació de la disposició transitòria primera
de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini
una llei del Parlament.»
Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l’organització territorial
dels serveis de la Generalitat

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la
llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les
demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 40432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los
sensores del río Sió, para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La catástrofe acaecida el pasado noviembre de 2015 en el municipio de Agramunt (Lleida), que acabó con la vida de cuatro personas por la crecida (rubinada)
del río Sió, puso de manifiesto la necesidad de coordinar de forma más efectiva todas las actuaciones de las diferentes administraciones, en aras a mejorar la eficacia
frente a las catástrofes naturales.
El Ayuntamiento de Agramunt está instalando sensores que envían información
de los caudales del río Sió en tres puntos del curso, una medida a todas luces acertada dadas las posibilidades, ámbito y limitaciones municipales.
Hay que destacar que tan importante como disponer de estos datos es el trata
miento profesional de los mismos. Y debe recordarse que el río es un accidente geográfico supramunicipal y que no entiende ni respeta fronteras, tanto es así que en la
última rubinada en Agramunt prácticamente no hubo precipitaciones.
En relación a los sensores, debe destacarse que la instalación de equipos sólo garantiza el envío de datos, los cuales tienen que ser interpretados 24h al día los 365
días del año por personal cualificado y en coordinación con los sistemas de emergencias que activen los protocolos de emergencias.
Por todo ello, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos, con el fin de instalar sistemas de recogida de datos en los ríos en coordinación con la Direcció General de Protecció Civil
de la Generalitat. Dicho organismo asumirá la interpretación de los datos recogidos
y las actuaciones que se deriven según el protocolo establecido a tal efecto.
Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45651 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 17.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45651)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir convenis
de col·laboració amb els ajuntaments amb la finalitat d’instal·lar sistemes de recolliDossier
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da de dades en els rius en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil.
Aquest organisme assumirà la interpretació de les dades recollides i les actuacions
que se’n derivin segons el protocol establert a l’efecte.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
per conèixer i subsanar la bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

L’edició de 2015 de l’Informe Mundial sobre Salaris de la OIT revela que la disparitat salarial entre dones i homes no es redueix sinó que tendeix a fer-se més gran.
Segons l’informe del 8 de març a propòsit de les condicions de vida i treball de
les dones de Catalunya, les dones cobren una quarta part menys de la mitjana salarial anual dels homes. El 2013 la bretxa a Catalunya era del 25,1% l’any segons les
dades de la darrera Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2015.
Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
s’ocupa de la igualtat salarial en el sector públic tal com queda reflectit en l’article 16:
Article 16. Polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública
5. Els poders públics han de fer periòdicament una anàlisi de llocs de treball per
a valorar el grau de compliment del principi d’igualtat de retribució de dones i homes, i prendre les mesures correctores per a eradicar les diferències salarials.
Article 32. Promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en
l’àmbit laboral
3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de
selecció, la classificació professional, la valoració dels llocs de treball, les retribucions i la promoció professional.
Per tots aquests motius, Catalunya Sí que es pot presenta la següent:
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. A presentar anualment un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per
raons de gènere entre els empleats públics de la Generalitat.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 46586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 17.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46586)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar anualment l’informe sobre l’execució de les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes de l’Administració de la Generalitat.
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