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Sessió 3, dimarts 4 de desembre de 2018

Comissió d’Igualtat de les Persones

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’abordatge de les 
violències sexuals a Catalunya». Tram. 357-00120/12. Comissió d’Igualtat de les Per-
sones. Compareixença.

2. Compareixença de Míriam Sol, en representació de la cooperativa Spora Sinergies, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’avaluació 
de la xarxa de SIADs de Catalunya». Tram. 357-00122/12. Comissió d’Igualtat de les 
Persones. Compareixença.

3. Compareixença de Júlia Vega, en representació d’Almena Cooperativa Feminista, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «Avaluació 
i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista». Tram. 357-
00123/12. Comissió d’Igualtat de les Persones. Compareixença.

4. * Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de 
Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
les actuacions de l’associació. Tram. 356-00254/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença. 

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de 
Menors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les activitats de l’associació. Tram. 356-00255/12. Grup Parlamentari  
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de  
compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la 
 Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions del centre 
associatiu. Tram. 356-00256/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-
lamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la Ge-
neralitat. Tram. 250-00352/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 42; 
esmenes: BOPC 179, 4).

*La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a substan
ciar la compareixença acordada com a punt 7 de l’ordre del dia.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat
250-00352/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la visió de gènere 
en les polítiques públiques de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 aquest Parlament va aprovar definitivament el que havia de ser un úl

tim impuls legislatiu de cara a la normalització i plena igualtat efectiva entre homes 
i dones, la Llei 17/2015 d’Igualtat Efectiva entre Homes i Dones. Aquesta Llei feia 
un especial esment a les administracions, que s’havien d’atenir al principi de repre
sentació paritària en els nomenaments i les designacions per a la composició de tot 
tipus d’òrgans col·legiats. Actualment, però, això encara no és així.

L’objectiu de la major implicació de les dones en política no ha de ser una con
seqüència d’adopció de determinades quotes, sinó que ha de ser una conseqüència 
de la facilitat de conciliar la vida personal i familiar amb la vida laboral i política. 
El Govern també hauria de liderar aquesta recerca de la igualtat mitjançant mesures 
concretes al seu abast, que fomentin la participació de les dones en l’àgora política i 
que hi ajudin mitjançant mesures de conciliació laboral i familiar.

El desenvolupament i implementació total del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre 
Dones i Homes, acordat el 17 de novembre de 2016 per la Mesa General de Negocia
ció de l’Empleat Públic, la incorporació progressiva i major formació de professio
nals amb formació específica en igualtat de gènere per implantar mesures d’igualtat 
i participar de les polítiques públiques, o la implementació d’un postgrau específic 
per als agents d’igualtat per part de l’Institut Català de les Dones, són mesures que 
estan perfectament a l’abast del Govern i que requereixen d’impuls i control polític.

La importància de la mirada de gènere en les polítiques públiques que impulsi 
la Generalitat és imprescindible; per aquest motiu, cal plantejar la necessitat d’in
corporar progressivament professionals amb formació específica en igualtat de gè
nere que participin en tots els processos d’elaboració i avaluació de les polítiques 
públiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Crear un grup de treball que desenvolupi i proposi mesures destinades a fo

mentar la participació de les dones en política i que ajudin a conciliar la vida fami
liar, laboral i política.

2) Retre comptes davant d’aquesta Comissió de l’estat d’implementació del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, dels plans elaborats per l’Institut 
Català de les Dones (ICD) derivats de l’aprovació de la Llei 17/2015, així com de 
totes les mesures que està duent a terme per arribar a la igualtat efectiva entre ho
mes i dones.
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3) Incorporar progressivament professionals amb formació específica en igual
tat de gènere per implantar mesures d’igualtat i participar en la diagnosi, aplicació, 
avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques que desenvolupi el Govern 
de la Generalitat.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18925 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 17.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18925)

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

1. Impulsar el Pla Estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021, per tal 
de desenvolupar i proposar mesures destinades a fomentar la participació de les do
nes en política i que ajudin a conciliar la vida familiar, laboral i política.

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

2. Donar trasllat a aquesta Comissió de l’informe anual sobre l’execució de les 
mesures del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Administració 
de la Generalitat de Catalunya, un cop hagi estat presentat a la Mesa General de 
Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
i dels plans elaborats per l’Institut Català de les Dones (ICD) derivats de l’aprovació 
de la Llei 17/2015, així com de totes les mesures que està duent a terme per arribar 
a la igualtat efectiva de dones i homes.

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

3. Continuar amb el desenvolupament del Pla director de formació en equitat de 
gènere 2017-2020, amb l’objectiu d’anar incorporant, progressivament, professio
nals amb formació específica en igualtat de gènere per implantar mesures d’igualtat 
i participar en la diagnosi, aplicació, avaluació i seguiment de totes les polítiques 
públiques que desenvolupi el Govern de la Generalitat.
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