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Sessió 10, dimarts 30 de maig de 2017

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’aten-
ció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00659/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 
256, 31).

2. Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i ho-
mes en el món laboral. Tram. 250-00671/11. 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, 33; esmenes: BOPC 304, 9).

3. Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00724/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 173).

4. Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00729/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 178).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges 
per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de 
gènere. Tram. 250-00774/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 300, 60; esmenes: BOPC 332, 57).

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homo-
fòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe «L’estat 
de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016». Tram. 356-00606/11. Noemí de la Calle Sifré, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Perio-
distes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones perquè presenti 
l’estudi «Dones i homes en els governs locals catalans». Tram. 356-00609/11. Marta 
Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les po-
lítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat. Tram. 356-00636/11. Grup Parlamentari  
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de  
compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria 
Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat. 
Tram. 356-00641/11. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Fun-
dació Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
condicions de vida del col·lectiu de la gent gran LGBTI. Tram. 356-00659/11. Marta 
Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gène-
re, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el paper i la 
situació de les dones en el sector cultural. Tram. 357-00319/11. Comissió d’Igualtat 
de les Persones. Compareixença.

12. Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació i 
els reptes de les dones en els mitjans de comunicació. Tram. 357-00320/11. Comissió 
d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

13. Compareixença d’una representació del grup On Són les Dones davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a presentar les actuacions amb relació a la presèn-
cia i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació. Tram. 357-00321/11. 
Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 40392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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 restablir totes les funcions als Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista remarca en el seu 

títol tercer: «els drets de les dones en situacions de violència masclista a la preven-
ció, l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral». I ho 
desenvolupa en diferents articles del capítol 1: 

Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 1. Les dones que es troben 
en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva. 
2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com per 
serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de les 
dones. 3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en 
situació de violència masclista són: a) Facilitar la localització i la comunicació per-
manent. b) Proporcionar una atenció immediata a distància. c) Facilitar la protecció 
immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

Article 31. Forces i cossos de seguretat 1. La Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha de vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures  acordades 
pels òrgans judicials. En el marc de cooperació establert amb les forces i cossos de  
seguretat, les policies locals de Catalunya han de col·laborar per a assegurar el com-
pliment de les mesures acordades pels òrgans judicials. 2. Les administracions pú-
bliques de Catalunya han de garantir que els cossos de policia autonòmica i local 
prestin l’atenció específica en protecció a les dones que pateixen alguna de les for-
mes de violència que aquesta llei recull. 3. Les administracions públiques de Catalu-
nya han de garantir que els cossos policials disposin de l’adequada formació bàsica 
en matèria de violència masclista i de la formació i la capacitació específiques i per-
manents en matèria de prevenció assistència i protecció de les dones que pateixen 
violències.

Per tot això, el 2005 es van crear els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) per tal 
de garantir una atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i van 
rebre formació sobre com atendre les dones, agafar la denúncia i informar-les dels 
seus drets (dret a un advocat/ada en comissaria i en seu judicial, què és la comparei-
xença, com fer la denúncia. etc.).

Des del 2011, les GAV es centren en el seguiment i acompanyament dels casos de  
violència (especialment amb Ordres de Protecció) però no agafen denúncies. Les 
denúncies les agafen les comissaries (OAC) atès que tenen una franja més àmplia 
d’atenció horària. El problema és que per falta de recursos no tot el cos de mossos 
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 d’esquadra rep la formació adequada i no poden, doncs, donar la atenció especialit-
zada.

Això afecta directament a l’atenció que rep una dona quan es decideix a de-
nunciar, afecta també a que no es faci enrere i decideixi retirar la denúncia perquè 
s’adoni que no hi ha acceptació del seu relat, afecta a que es pugui fer una bona va-
loració del risc, afecta a la l’atenció judicial que rebrà durant tot el procés.

Atesa la necessitat de resoldre aquesta situació d’indefensió de les dones víctimes 
de violència de gènere, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir totes les funcions inicials dels 

Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), de manera que siguin aquests mateixos equips 
els que agafin les denúncies, tota vegada que l’horari més restringit dels equips no  
és determinant en el cas de les denúncies per violència masclista.

Palau del Parlament, 02 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial 
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 41049 / 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 la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’edició de 2015 de l’Informe Mundial sobre Salaris de la OIT revela que la dis-

paritat 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 sala-
rial 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 en el món laboral i queda reflectit en l’article 32: 

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 retribu-
cions i la promoció professional.

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 a les empreses catalanes.
2. Recuperar la Direcció General d’Igualtat en el treball dins del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies.
3. Dotar-la de contingut i pressupost.

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. 46572 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 16.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46572)

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

1. A presentar el 2017 un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per raons 
de gènere a les empreses catalanes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió i addició 

2. Recuperar la Direcció General d’Igualtat en el treball dins del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i incorporar-hi les funcions de l’anterior Direcció 
General d’Igualtat en el Treball relatives a promoure la igualtat d’oportunitats de 
les dones a l’àmbit laboral.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00724/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 el 
objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha  podido 
participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 5 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 5 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 5 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00729/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada 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 el 
objetivo 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en mar-
cha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 
así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso 
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha  podido 
participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar 
en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 10 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Reducir la desigualdad en y entre los países.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 10 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 10 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de 
no-discriminació per raó de gènere
250-00774/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 46660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

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 a la creació de la figura d’una experta en gènere, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el seu 

Article 57 (el Síndic de Greuges), del capítol V diu: 1. El Síndic de Greuges, d’acord 
amb les atribucions que li assignen l’Estatut d’autonomia i la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, és l’òrgan encarregat de la defensa dels drets i les llibertats en matèria de 
no-discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l’actuació 
d’institucions o persones, tant publiques com privades, i, especialment, exerceix les 
funcions següents: 

a) Practicar investigacions, tant d’ofici com a instància de part, per a aclarir pos-
sibles situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

b) Facilitar vies de negociació i fer recomanacions a persones físiques i jurídi-
ques amb la finalitat de corregir situacions o pràctiques discriminatòries per raó de 
sexe, i fer un seguiment del compliment d’aquestes recomanacions.

c) Fer l’assessorament i l’assistència a la ciutadania davant de possibles situacions 
de discriminació per raó de sexe.

e) Vetllar pel compliment i l’aplicació efectiva d’aquesta llei i assumir la tutela 
del dret fonamental a la igualtat efectiva de dones i homes.

f) Analitzar i avaluar el grau de compliment d’aquesta llei.
g) Estudiar la legislació i la jurisprudència antidiscriminatòries i elaborar pro-

postes de nova legislació o de reforma legislativa.
2. El Govern ha de proposar un conveni de col·laboració a l’autoritat judicial, al 

Ministeri Fiscal i al Síndic de Greuges, en el termini de sis mesos a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Així mateix, la llei del 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, en 
el seu article 17 (classes d’adjunts) en el capítol I del títol III (Adjunts al Síndic de 
Greuges) diu: «El síndic o síndica de greuges designa c) Els altres adjunts sectorials 
que la Comissió del Síndic de Greuges, a proposta del Síndic, acordi de crear». I en 
l’article 19 diu: «Els adjunts sectorials assisteixen el síndic o síndica de greuges en un 
àmbit material específic i exerceixen les funcions que el síndic o síndica els delegui 
en aquest àmbit d’actuació.»

La mateixa llei, a l’article 22 del capítol II (Estatut dels adjunts al Síndic de 
Greuges) diu: «Els adjunts al Síndic de Greuges són designats pel síndic o síndica, 
que ha de sotmetre el nomenament a la Comissió del Síndic de Greuges. Si la Co-
missió els ratifica, el síndic o síndica n’acorda el nomenament i ordena de publicar-lo 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
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Atès que la llei d’igualtat efectiva de dones i homes preveu que el síndic faci la 
funció de control del compliment de la llei i que el síndic, segons s’indica a la llei 
del Síndic, pot nomenar una persona adjunta que s’ocupi d’uns aspectes específics, 
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. Demanar al Síndic de Greuges que creï la figura d’adjunta al síndic especia-

litzada en gènere.
2. Demanar al síndic que nomeni una persona de solvència provada en el terreny 

feminista i que la proposi al Parlament.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50730 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 13.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50730)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Síndic de Greuges es-
tudiï la conveniència de crear la figura d’adjunta al Síndic especialitzada en gènere 
i, en cas necessari, proposi al Parlament el nomenament d’una persona de solvència 
provada en el terreny feminista.
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