
CIF 
Comissió d'Igualtat i Feminismes 
Parlament de Catalunya 

Sessió 5. Dilluns, 20 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a 
informar sobre el dret a l'avortament durant l'estat d'alarma. Tram. 357-
00008/13 Comissió d'Igualtat i Feminismes. Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de per-
sones i d'explotació sexual. Tram. 250-00022/13 Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 19; esmenes: BOPC 90, 6). 

3. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte català contra la 
violència masclista. Tram. 250-00023/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 24, 20; esmenes: BOPC 90, 7). 

4. Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Generació UE 
a projectes que tinguin com a objectiu les dones. Tram. 250-00033/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 32; esme-
nes: BOPC 90, 8). 

5. Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econò-
mica. Tram. 250-00034/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 24, 34; esmenes: BOPC 90, 8). 

6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institu-
cionals i de l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, 
davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la pobresa 
menstrual i farmacèutica. Tram. 356-00099/13 Gemma Lienas Massot, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

7. Sol·licitud de compareixença d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d'Igual-
tat i Feminismes perquè informi sobre l'ocupació de les dones. Tram. 356-
00100/13 Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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8. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació «50 a 50 
Lideratge Compartit» davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè in-
formi sobre l'emprenedoria de les dones. Tram. 356-00101/13 Gemma Lie-
nas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les 
Dones davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les 
polítiques impulsades pel seu departament. Tram. 356-00119/13 Mónica 
Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Igualtats davant la Comis-
sió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'activitat de l'àrea d'igualtat 
de tracte i no-discriminació de les persones lesbianes, gais, transgènere i 
bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la Covid-19 de la dotzena 
legislatura ençà. Tram. 356-00131/13 Basha Changue Canalejo, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

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

250-00022/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, 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 protec-
ció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

Les dones i nenes que són víctimes d'explotació sexual i de tracta i tràfic de 
persones són un col·lectiu que pateix una de les formes més extremes de 
violència 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 no hi ha recursos suficients per donar 
alternatives d'acollida i acompanyament a aquestes dones i nenes. És urgent 
impulsar programes efectius dotats de recursos per allotjar, donar acompa-
nyament professional i opcions laborals a totes les dones que es troben en 
una situació d'indefensió davant les xarxes criminals. 

El Parlament de Catalunya va aprovar durant la passada legislatura diferents 
mocions i resolucions que instaven 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 les obliga a seguir prostituint-se tot i el risc que 
això implica. 

Segons constaten les entitats que les atenen, els mandats aprovats pel Ple del 
Parlament no es van complir. Cal desplegar recursos però també sensibilitzar 
a la població sobre el que implica el consum de sexe i la situació en què es 
troben les víctimes de tracta, 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. Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l'explotació sexu-
al, i crear recursos específics d'acollida i acompanyament que els permetin 
accedir a alternatives però també a assolir la recuperació, atesa la situació 
actual, en què els recursos arriben només a unes desenes de dones i nenes. 
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2. Crear una partida específica en els pressupostos de la Generalitat per a 
impulsar un programa transversal de lluita contra el tràfic de persones i l'ex-
plotació sexual que ofereixi suport jurídic, assistencial, professional i per a 
l'accés als serveis socials a les dones i nenes afectades. 

3. Activar l'article 7.3. de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania perquè 
les víctimes del tràfic de persones i l'explotació sexual puguin accedir de 
manera prioritària a la prestació i facilitar els ajuts al lloguer i d'emergència 
que els permetin tenir recursos habitacionals i de manutenció. 

4. Presentar en un termini de tres mesos al Parlament un informe sobre el 
nombre de dones que han estat identificades com a víctimes d'explotació 
sexual a Catalunya en els darrers deu anys i sobre els ajuts i les mesures que 
els ofereix el Govern per a la reinserció al món laboral i l'acompanyament 
psicològic i material que els garanteixi la seguretat i el benestar. 

5. Aplicar el Pla integral de lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finali-
tats d'explotació sexual, tot destinant els recursos necessaris a les unitats 
especialitzades contra el crim organitzat i als serveis de recuperació, per a 
poder garantir a totes les víctimes tots llurs drets. 

Palau del Parlament, 13 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9542 i 11525 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9542 I 11525) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació i supressió del punt 1 

1. Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l'explotació sexu-
al, i obrir noves vies d'actuació per ampliar l'crear recursos específics d'aco-
llida i acompanyament i la reparació de totes les que els permetin accedir a 
alternatives però també a assolir la recuperació, atesa la situació actual, en 
què els recursos arriben només a unes desenes de dones i nenes. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació i supressió del punt 2 

2. Crear un programa específic d'atenció integral en situacions de tràfic de 
persones i explotació sexual una partida específica en els pressupostos de la 
Generalitat per a impulsar un programa transversal de lluita contra el tràfic 
de persones i l'explotació sexual que ofereixi suport jurídic, assistencial, 
professional i per a l'accés als serveis socials a les dones i nenes afectades. 
Aquest programa ha de poder comptar amb una sèrie de criteris bàsics, en 
el marc ampli de la prevenció, sanció i reparació. 
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Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació i supressió del punt 3 

3. D'acord amb Activar l'article 7.3. de la Llei de la, Renda Garantida de 
Ciutadania i el Decret 55/2020 de Reglament que la desenvolupa, fer una 
acció coordinada amb les entitats que treballen i atenen a aquest col·lectiu 
per tal de facilitar i incentivar la demanda d'acolliment a aquesta prestació 
per part de les perquè les víctimes del tràfic de persones i l'explotació sexual 
puguin accedir de manera prioritària a la prestació i facilitar els ajuts al llo-
guer i d'emergència que els permetin tenir recursos habitacionals i de manu-
tenció. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De modificació i supressió del punt 4 

4. Presentar en un termini de tres mesos al Parlament un informe Informar 
en el portal corporatiu de transparència sobre el nombre de dones que han 
estat identificades com a víctimes d'explotació sexual a Catalunya en els 
darrers deu anys i sobre els ajuts i les mesures que els ofereix el Govern per 
a la reinserció al món laboral i l'acompanyament psicològic i material que els 
garanteixi la seguretat i el benestar. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (5) 
De modificació i supressió del punt 5 

5. En el marc de l'estratègia europea 2021-2025 contra el tràfic d'éssers 
humans aAplicar el Pla integral de lluita contra el tràfic d'éssers humans amb 
finalitats d'explotació sexual, tot destinant els recursos necessaris a les uni-
tats especialitzades contra el crim organitzat i als serveis de recuperació, per 
a poder garantir a totes les víctimes tots llurs drets. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte 
català contra la violència masclista 

250-00023/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, 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 creació 
del Pacte Català contra la violència masclista, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

A l'octubre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar, a proposta del grup 
Socialistes i Units per Avancar, la creació d'un Pacte català contra la violència 
masclista que havia de fer-se realitat sis mesos després de l'aprovació. Malgrat 
que el Parlament va aprovar al llarg de l'anterior legislatura resolucions i mo-
cions que instaven al Govern a fer-ho realitat, ni tan sols es va arribar a convo-
car als grups parlamentaris per començar a treballar en un pacte que hauria de 
reunir a totes les forces polítiques per consensuar mesures de xoc, calendarit-
zades en el temps i acompanyades d'un pressupost adequat. 

Mesures que comptin amb el suport d'una àmplia majoria de forces parla-
mentàries per garantir que estiguin blindades en els pressupostos, governi 
qui governi, en la línia del que han fet altres comunitats, com la Valenciana, 
i el que va fer al Congrés dels Diputats amb el Pacte d'Estat contra la violèn-
cia de gènere que permet comptar cada any amb més de 200 milions d'euros 
per a la lluita contra la violència masclista. De fet, gran part de les actuaci-
ons que s'estan tirant endavant a Catalunya són gràcies als 12,8 milions d'eu-
ros que rep la Generalitat cada any d'aquests fons. 

Si fem un repàs a l'última edició de la Macroenquesta de violència contra la 
Dona, podem constatar que Catalunya és líder, en el context d'Espanya, en 
violència masclista. Està en primera posició en violència econòmica i psico-
lògica de control però també quan mesurem la violència total que pateixen 
les dones (física, sexual i emocional) que han experimentat un 41,4% de les 
catalanes. Som la segona comunitat, després de la Comunitat Valenciana, on 
les dones han patit més assetjament sexual i la tercera amb més violència 
sexual: l'han patit un 18% de les dones majors de 16 anys. 

Aquestes xifres, que haurien de mobilitzar recursos i esforços per acabar 
amb un problema social de primer ordre com és la violència que pateixen les 
dones pel fet de ser dones, no poden seguir absents de les prioritats de l'acció 
parlamentària i de govern. 
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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. Convocar les forces parlamentàries en un termini d'un mes per posar en 
marxa el més aviat possible un Pacte català contra la violència masclista que 
contingui mesures concretes i un pressupost calendaritzat en la línia del Pac-
te d'Estat contra la Violència de Gènere i els pactes aprovats en altres comu-
nitats autònomes. 

2. Incorporar les modificacions corresponents en els pressupostos de 2020 
per destinar dues partides específiques per al desplegament de la Llei 
17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008 
del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Palau del Parlament, 13 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9543 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9543) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació i supressió del punt 1 

1. Convocar les forces parlamentàries en un termini d'un mes per Posar en 
marxa el més aviat possible les polítiques que siguin necessàries per lluitar 
un Pacte català contra la violència masclista que continguin mesures concre-
tes i recursos un pressupost calendaritzat en la línia del Pacte d'Estat contra 
la Violència de Gènere i els pactes aprovats en altres comunitats autònomes. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació i supressió del punt 2 

2. Destinar recursos dels Incorporar les modificacions corresponents en els 
pressupostos actuals i del 202012 per destinar dues partides específiques per 
al desplegament de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes i la Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima 
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones 

250-00033/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Gemma Lienas Massot, 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 desti-
nació dels fons Next Generation UE a projectes que tinguin com a objectiu 
les dones, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les dones han estat les qui han patit més intensament la crisis econòmica 
provocada per la Covid-19 i l'anterior crisi de la qual encara no s'havien 
restablert. 

Certament hi ha col·lectius oprimits i discriminats per les seves especifici-
tats: els col·lectius de persones migrades, els de persones d'altres religions, 
els de persones grans, els de persones joves, els LGTBI, les persones amb 
discapacitat..., però en aquests col·lectius tant hi ha dones com homes. 

Les dones no són un col·lectiu. Les dones constitueixen una mica més de la 
meitat de la població i han estat discriminades i oprimides en totes les àrees 
geogràfiques i en totes les èpoques de la humanitat. Les dones pateixen una 
discriminació i una opressió estructural, que no és el mateix que pertànyer a 
un col·lectiu. Les dones tenen uns índex de pobresa molt més alts que els 
homes. 

Segon l'informe «Les dones a Catalunya 2020» elaborat per l'Observatori de 
la Igualtat de Gènere, la taxa de risc de pobresa total a Catalunya és del 
21,3%, per a les dones és del 24,1%, quasi un sis per cent més que la dels 
homes (18,4%). La bretxa de la taxa de pobresa entre dones i homes ha 
augmentat 7,6 punts des de 2013. En quant a la distribució per edats, la taxa 
de risc a la pobresa de les dones de menys de 18 anys és la més alta amb 
quasi un 34%. La dificultat per arribar a fi de mes és més significativa en les 
dones i la facilitat d'arribar a fi de més en els homes. 

Els fons Next Generation, que provenen d'Europa, són una gran oportunitat 
per crear llocs de treball de més estabilitat i amb salaris dignes per a les do-
nes. No obstant, dels projectes preseleccionats per la Generalitat per optar als 
fons Next Generation UE no n'hi ha cap que tingui com a objectiu les dones. 

Segons diu el projecte de la Generalitat Next Generation Catalonia: «Les 11 
missions identificades pel Govern de la Generalitat responen a grans reptes 
de país. Per afrontar aquests reptes el Govern proposa que els projectes a 
executar s'alineïn amb els 5 eixos estratègics definits pel Pla de reactivació 
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econòmica i protecció social. Uns eixos que, a la vegada, es despleguen en 
àmbits d'actuació de referència com la formació al llarg de la vida, la mobili-
tat sostenible i del futur, o la digitalització del teixit empresarial, entre d'al-
tres.» Dins d'aquests àmbits d'actuació per analitzar la validesa dels projectes 
n'hi ha un titulat: «Igualtat i cohesió social». Pel títol ja s'entén que va dirigit 
a col·lectius que pateixen alguna mena de discriminació i això es confirma 
quan s'estudien els projectes seleccionats. Per tant, cal encara un objectiu 
transversal a tots que contemplés aquesta meitat de la població que, si no, 
queda diluïda en uns col·lectius que, sovint, poden ser bàsicament d'homes. 

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. Exigir que els projectes donin les dades segregades per sexes tant a la 
definició de les accions com a l'avaluació d'aquestes 

2. Considerar un requisit prioritari i transversal que els projectes per accedir 
a aquests fons contemplin el desenvolupament de l'ocupació de les dones  

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9589 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9589) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

1. Exigir que els projectes valorin la seva contribució a l'equitat de gènere, 
des del punt de vista interseccional, tant en la definició de les accions com 
en l'avaluació d'aquestes i que aportin les dades corresponents, d'acord amb 
les exigències europees. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

2. Considerar un requisit prioritari i transversal que els projectes per acce-
dir a aquests fons contemplin el desenvolupament de l'ocupació de les do-
nes, accions adreçades a reduir les desigualtats i discriminacions de gènere, 
incorporant la perspectiva de gènere interseccional i indicadors ben definits 
per l'avaluació de l'impacte de gènere en les propostes. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulne-
rabilitat econòmica 

250-00034/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Gemma Lienas Massot, 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 les dones 
en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

A Catalunya, la pandèmia de la Covid-19 ha ocasionat una crisi econòmica 
que se suma a la que es va produir el 2008, després de la qual no s'han recu-
perat mai els nivells anteriors. 

Les dones han estat les que han patit més intensament aquestes dues crisis, 
especialment, les dones en situació més vulnerable: dones sense ingressos, 
treballadores d'economia submergida, caps de famílies monomarentals, dones 
grans sense xarxa familiar de suport, migrades, amb diversitat funcional... 

A més, la pandèmia ha posat de manifest la precària situació laboral que 
viuen moltes dones treballadores: infermeres, professionals de la cura de la 
gent gran i persones dependents, professionals de serveis socials, personal de 
neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics com ara d'a-
limentació. Elles han estat el mur de contenció de la pandèmia en uns sectors 
tremendament feminitzats i precaritzats. 

Després d'un any de pandèmia, tots els indicadors corroboren aquesta afir-
mació. 

Segons les dades de l'atur (impacte de gènere de la Covid-19 en dades. ICD) 
registrat a segon trimestre de 2020, l'atur en les dones ha augmentat un 
19,29% respecte al segon trimestre de l'any passat, i un 20,2% el tercer tri-
mestre. 

Taxa atur (4t trimestre 2020, EPA): 13.87% (12.85% homes i 14.97% dones). 

Atur registrat (març 2021, Departament Treball Afers Socials i Famílies): 
505.900 persones (228.002 homes i 277.898 dones). 

Taxa atur sector serveis (març 2021, Departament Treball Afers Socials i 
Famílies): 371.242 persones (147.730 homes i 223.512 dones). 
  



Dossier CIF 5 
20 de setembre de 2021 

11 

 

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. Destinar una partida pressupostària per tal que els Ajuntaments de Catalu-
nya puguin:  

a. Pal·liar les necessitats peremptòries de les dones en situació de vulnerabi-
litat als seus municipis. 

b. Endegar plans d'ocupació per formar les dones en aquells àmbits que el 
mercat està demandant, trencant la segregació horitzontal amb una major 
diversificació professional de les dones en els sectors econòmics tradicio-
nalment masculinitzats, més estratègics i de major projecció professional. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9544 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9544) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació i supressió del punt 1 

1. Destinar els recursos necessaris una partida Pressupostària per tal que els 
Ajuntaments de Catalunya puguin: 
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