
PLE
DOSSIER

Sessió 26, dimecres 6 de març de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns 
de la conducta alimentària. Tram. 203-00010/12. Govern de la Generalitat. Debat i vo-
tació sobre la validació o derogació del decret llei.

3. Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la 
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Tram. 203-00011/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

4. Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista. Tram. 202-00033/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat.

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia. 
Tram. 252-00016/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya. Tram. 300-00089/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00090/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 300-00091/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres 
escolars. Tram. 300-00093/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya. Tram. 300-
00092/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al procés. Tram. 
300-00094/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política. Tram. 300-
00095/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris. Tram. 300-00096/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere. Tram. 
302-00068/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i 
les desigualtats de gènere. Tram. 302-00069/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació. 
Tram. 302-00070/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunica-
tiva. Tram. 302-00071/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la  pobresa. 
Tram. 302-00072/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 6 DE MARÇ DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del Mobile 

World Congress. Tram. 310-00125/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d’emer-
gències i de seguretat. Tram. 310-00126/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la preparació de la 
candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern. Tram. 
310-00127/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de 
la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria de transició energètica. Tram. 310-
00123/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la parti-
cipació de les dones en el món rural i marítim. Tram. 310-00121/12. Anna Caula i 
Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inspeccions de 
treball per discriminació sexista. Tram. 310-00122/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abonament del deu-
te pendent de les escoles bressol. Tram. 310-00120/12. Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a 
facilitar la conciliació de la vida laboral, social i familiar. Tram. 310-00128/12. Car-
los Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu deure de res-
pectar la neutralitat institucional en període electoral. Tram. 310-00129/12. Carlos 
Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació esco-
lar. Tram. 310-00124/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00070/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00072/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00069/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00071/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00073/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00068/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal 
d’incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària
203-00010/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 27317 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 2/2019, de 22 de gener, del 
Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns de 
la conducta alimentària, publicat al DOGC 7795, i ha manifestat que el termini de 
30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 25 de gener de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de gener de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa 

SIG19EMC0027 Projecte de decret llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els 
trastorns de la conducta alimentària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 24 de gener de 2019.

Decret llei 2/2019, de 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar 
mesures contra els trastorns de la conducta alimentària.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
el següent

Decret llei

Exposició de motius
Els trastorns de la conducta alimentària (d’ara endavant TCA) són trastorns men-

tals i del comportament, d’etiopatogènia multidimensional resultat de la interacció 
de diferents causes d’origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural, que com-
porten greus anomalies en el comportament alimentari. S’entén, doncs, que el símp-
toma extern podria ser una alteració de la conducta alimentària (restriccions calòri-
ques severes, no fer els àpats principals, afartades amb conductes de purga posterior, 
negació a menjar determinats aliments, vòmit autoinduït, ús de laxants o d’altres 
fàrmacs o productes, amb l’inici o l’augment de l’activitat física per incrementar la 
despesa energètica en determinats casos, totes elles amb l’objectiu bàsic de perdre 
pes). Però l’origen d’aquests trastorns s’hauria d’explicar a partir d’alteracions de ti-
pus psicològic (descontentament amb la imatge corporal amb una preocupació im-
portant pel pes, autoestima baixa, percepció errònia de les mides corporals pròpies, 
nivell elevat d’insatisfacció personal, por de madurar, índexs elevats d’autoexigèn-
cia, idees distorsionades pel que fa al pes o al menjar, entre d’altres).

Aquests trastorns suposen la tercera malaltia crònica més prevalent en les dones 
adolescents després de l’obesitat i l’asma. A Catalunya, els TCA afecten actualment 
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el 5% de la població adolescent i jove. És preocupant, també, que un 11% dels nois 
i les noies estiguin duent a terme conductes que els poden portar a patir una ma-
laltia d’aquest tipus. Aquestes dades epidemiològiques es tradueixen en el fet que, 
de mitjana, hi ha 1,5 alumnes per aula patint aquestes malalties. L’afectació entre 
nois i noies és diferent: per cada 9 noies que pateixen un trastorn de la conducta ali-
mentària trobem un noi. Aquestes xifres ens indiquen que el grup més vulnerable 
a patir aquestes malalties són les noies joves i adolescents (entre 12 i 24 anys). Tot 
i que les persones afectades per un TCA es poden recuperar si reben un tractament 
especialitzat (el 70% dels afectats/ades es recuperen), no s’ha d’oblidar que la taxa 
de mortalitat se situa al voltant del 5% i que la mitjana de tractament ronda els 4-5 
anys de durada. L’origen d’aquestes malalties és multicausal pel que fa a l’inici i al 
seu desenvolupament: interactuen múltiples factors (personals, genètics, ambientals 
i socials).

L’apologia de l’anorèxia i la bulímia nervioses a Internet (col·loquialment cone-
guts com a continguts «pro Ana» i «pro Mia») des de diferents webs, blogs, xats i 
xarxes socials s’ha convertit en els darrers anys, pel que fa al desenvolupament i el 
manteniment d’aquests trastorns, en un dels factors de risc més perillosos per la seva 
fàcil accessibilitat i reproductibilitat.

En els darrers 8 anys s’ha constatat un increment significativament elevat dels 
continguts «pro Ana» i «pro Mia».

– Any 2010
Anorèxia i bulímia: 3.070.000 resultats en 0,14 segons.
Ana i Mia: 403.000 resultats en 0,10 segons.
«pro Ana» i «pro Mia»: 35.800 resultats en 0,05 segons.

– Any 2018
Anorèxia i bulímia: 12.800.000 resultats en 0,48 segons.
Ana i Mia: 92.200.000 resultats en 0,34 segons.
«pro Ana» i «pro Mia»: 25.000.000 resultats en 0,35 segons.

Les dades i les conclusions a les quals ha arribat la Taula de Diàleg per la pre-
venció dels TCA durant els anys 2015 i 2016 són les següents: 

El 59,2% de les persones usuàries accedeixen a continguts no saludables.
Un 40,8% de persones accedeixen a continguts sobre el trastorn i consells sobre 

dietes.
La mitjana d’edat de la primera cerca se situa en els 15,51 anys.
El 85% de les persones que realitzen aquesta cerca són menors d’edat.
El 25,9% dels pacients que cerquen informació ho fan habitualment.
El 71,3% indiquen que la contribució d’aquests continguts és negativa per al 

desenvolupament i el manteniment del trastorn.
En un 87,3% de les famílies no coneixien que la persona afectada havia fet 

aquesta cerca a Internet.
Només un 40% de les famílies acaben coneixent que la persona afectada havia 

fet aquesta cerca a Internet.
Per aquests motius a la sessió plenària de la Taula de Diàleg que va tenir lloc el 

dia 20 de juliol del 2017 es va evidenciar la necessitat urgent d’establir mesures de 
protecció i prevenció davant la informació potencialment perjudicial a Internet so-
bre els TCA, conjuntament amb la presentació de les recomanacions sobre l’apolo-
gia dels trastorns de la conducta alimentària a la xarxa.

Davant el que s’ha exposat, el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència 
Catalana de Consum, havia d’assolir els compromisos necessaris per modificar el 
Codi de consum per tal de vigilar, investigar i, si s’escau, sancionar, les empreses, 
les plataformes i els serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’a-
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quest tipus de contingut a les seves plataformes, no duguin a terme accions per eli-
minar-los.

El Congrés Hispano-Llatinoamericà de Trastorns de la Conducta Alimentària, 
que va tenir lloc a Barcelona el mes novembre de 2016, va concloure que l’augment 
de casos d’aquest tipus de trastorns així com les conductes de risc es donen en edats 
cada cop més primerenques (hi ha un augment significatiu de casos de joves amb 
edats d’entre 6 i 12 anys).

D’altra banda un dels objectius del Codi de consum de Catalunya és la protecció 
especial de col·lectius, com són els infants i els joves, relacionats especialment amb 
la salut i la seguretat de les persones que preveuen els articles 121-3 i el capítol II del 
títol I, Llibre I, de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya 
(DOGC 5677, de 23.7.2010).

L’augment que s’ha constatat en els darrers anys del risc d’aquests col·lectius en 
relació amb els TCA, especialment pel que fa al contingut de les xarxes socials i 
d’Internet, fa que siguin necessàries unes actuacions tant preventives com correcto-
res d’aquests supòsits.

Per tal que l’Administració de la Generalitat pugui actuar eficaçment en aquest 
àmbit, cal un marc legal adient i suficient, i per aquest motiu és necessària una re-
forma del Codi de consum de Catalunya que inclogui de manera expressa aquestes 
conductes com d’especial protecció, i també una modificació en la responsabilitat 
dels intermediaris de les xarxes socials perquè assumeixin les obligacions que de-
termina la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny 
de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la in-
formació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el 
comerç electrònic), així com el Codi de consum de Catalunya.

Així doncs, amb la finalitat d’atendre la situació d’urgència social de moltes per-
sones, especialment infants i joves, davant la situació de vulnerabilitat en relació 
amb els TCA, i en aplicació de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es 
fa imprescindible la tramitació d’aquest Decret llei.

Tot el que regula aquest Decret llei fa referència a les competències en consum.
Aquesta norma es dicta en el marc dels drets que atorga l’article 28 l’Estatut d’au-

tonomia de Catalunya i d’acord amb les competències exclusives que preveu l’arti-
cle 123 del mateix Estatut, i la competència del Govern que estableix l’article 64 de 
la mateixa norma, segons el qual en cas d’una necessitat extraordinària i urgent el 
Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, i d’acord amb 
el Govern

Decreto:

Article 1
S’afegeix una nova lletra x a l’article 111-2, Definicions, del títol I del Llibre pri-

mer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (DOGC 
5677, de 23.7.2010), amb el redactat següent: 

«x) Persones susceptibles de patir trastorn de la conducta alimentària (TCA): 
persones consumidores que poden adoptar hàbits relacionats amb els trastorns ali-
mentaris com l’anorèxia i la bulímia, entre altres».

Article 2
S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 122-1 Obligació general, del títol II del Lli-

bre primer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, esmentada, amb el redactat següent: 
«6. Les persones susceptibles de patir trastorns alimentaris com l’anorèxia i la 

bulímia, entre altres, gaudeixen de la protecció especial que preveu l’article 121-3, i 
especialment pel que fa a la promoció, la publicitat, l’oferta i qualsevol actuació en 
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relació amb la comercialització de béns i serveis, sigui quin sigui el mitjà a través 
del qual es transmet».

Article 3
S’afegeix un apartat 2 a l’article 211-2, Requisits exigibles en matèria de segu-

retat i salut, del títol I del Llibre segon de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el 
redactat següent: 

«2. No es poden dur a terme activitats relacionades amb la posada en el mercat 
de béns i serveis que fomentin o indueixin a les persones consumidores hàbits no 
saludables o trastorns alimentaris com són l’anorèxia i la bulímia, entre altres».

Article 4
S’afegeix un apartat 5 a l’article 312-5, Principi de responsabilitat, del títol I del 

Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el redactat següent: 
«5. Les persones intermediàries en els serveis de la societat de la informació són 

responsables de la veracitat i la legalitat de la informació que publiquen referent a 
l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària des del moment que coneixen o poden 
haver conegut –emprant una diligència normal– la manca de veracitat o la il·licitud 
dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per procedir a la retirada 
d’aquestes les dades o a impossibilitar el seu accés».

Article 5
S’afegeix una nova lletra m)a l’article 331-6 Altres infraccions, del títol III del 

Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, amb el redactat següent: 
«m) Realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fo-

menti o indueixi les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els 
trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia, entre altres».

Article 6
Es modifica l’article 332-3.1.e, Infraccions greus, del títol III del Llibre tercer de 

la Llei 22/2010, de 20 de juliol, el qual queda amb el redactat següent: 
«e) Els apartats a, b, c, d, e i m de l’article 331-6».

Article 7
Es dona una nova redacció a l’article 334-1 apartat quart, Subjectes responsables, 

del títol III, del Llibre tercer de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que queda com se-
gueix: 

«4. Les persones, les plataformes digitals o els serveis en línia (online) que co-
operen o encobreixen una conducta infractora referent a l’àmbit dels trastorns de 
conducta alimentària en són els responsables, com a cooperadors o encobridors. 
Qualsevol persona, plataforma digital o servei en línia que actua com a intermedi-
ari i que conegui o pugui conèixer una conducta infractora n’és també responsable 
si no adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els enllaços o els contin-
guts afectats.»

Disposició final única
Aquesta norma entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d’aplicació 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 22 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Maria Àngels 

Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Antecedents del Decret llei
01. Primera versió del Projecte de decret llei
02. Primera versió de l’informe justificatiu (art 38.3 Llei 13/2008)
03. Informe jurídic
04. Nova versió del Projecte de decret llei
05. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008)
06. Nova versió de l’informe justificatiu
07. Observacions de l’Oficina del Govern
08. Text amb observacions del Departament de Salut
09. Nova versió del Projecte de decret llei
10. Observacions de la Direcció General de Pressupostos
11. Fitxa resum
12. Nova versió de l’informe justificatiu
13. Informe de la Direcció General de Pressupostos
14. Text amb noves observacions del Departament de Salut
15. Nova versió del Projecte de decret llei
16. Certificat del secretari de Govern: vist pel Consell Tècnic
17. Nova versió del Projecte de decret llei
18. Text definitiu i corregit del Projecte de decret llei
19. Versió castellana del Projecte de decret llei

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu 
per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga 
extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya
203-00011/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 27318 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2019

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre 
l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga 
extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, publicat al DOGC 7795, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 25 de gener de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de gener de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, s’apro-

va la iniciativa SIG19PDA0059 Projecte de decret llei sobre l’increment retributiu 
per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de 
l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda, el conseller d’Educació i la consellera de Justícia.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 23 de gener de 2019.

Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a 
l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària 
de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
El Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures ur-

gents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, habilita amb caràcter 
bàsic per a totes les administracions un increment retributiu fins a un màxim del 
2,25% respecte de l’exercici 2018. Addicionalment a aquest increment retributiu, 
habilita un altre 0,25% d’increment retributiu, amb efectes d’1 de juliol de 2019, en 
cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2018 assolís o superés 
el 2,5%. En cas que no se superi aquest percentatge de creixement, preveu la dismi-
nució proporcional de l’increment retributiu. D’altra banda, permet que s’autoritzi un 
increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial per a la implantació de 
plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de comple-
ments específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de 
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures.
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La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012 van 
autoritzar el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva. Aques-
ta autorització va ser expressament prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’ar-
ticle 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 mentre no entrin en vigor els de 2013. En virtut d’aquesta habilitació, l’Acord 
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reduc-
ció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, va disposar la 
reducció de les retribucions anuals del personal inclòs dins el seu àmbit d’aplicació 
en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, si escau, d’una paga 
addicional del complement específic o equivalent. L’Acord GOV/20/2013, de 26 de 
febrer, també va adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva adreçades al 
personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya.

Aquests acords del Govern preveien expressament el caràcter temporal de les 
mesures retributives adoptades, per la qual cosa podien ser objecte de reversió en 
el moment que la situació econòmica i financera ho permetés. En aquest sentit, el 
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal 
deixa sense efecte per al 2015 la reducció de les retribucions del personal per un im-
port equivalent a una paga extraordinària, de forma que es restableixen les quanties 
vigents abans de les mesures.

D’altra banda, al llarg de l’any 2018 la situació de les finances de la Generalitat 
ha anat millorant successivament en relació amb l’any anterior. Les darreres dades 
de la IGAE mostren que fins el mes d’octubre el comptes de la Generalitat en ter-
mes SEC presenten un superàvit de 429 M€, superior a l’enregistrat el mes d’octubre 
de 2017.

Les dades provisionals del mes de novembre mostren que continua havent-hi un 
superàvit equivalent a un 0,14% del PIB. Amb aquests resultats es confirma que des 
del mes de juliol la Generalitat ha obtingut un resultat positiu en els seus comptes, 
fet que fa preveure que no hi ha un risc d’incompliment de l’objectiu de dèficit, que 
és del 0,4% del PIB. Aquest resultat fins el novembre es deu a un increment dels in-
gressos no financers del 3,4%, mentre que les despeses no financeres han tingut un 
augment més moderat, de l’1.

Pel 2018 s’estableix que la despesa computable a efectes de compliment de la re-
gla de despesa no pot créixer per sobre del 2,4%. En aquest sentit, les dades disponi-
bles mostren que tampoc existeix risc d’incompliment d’aquesta regla, ja que d’una 
banda les dades de la IGAE corresponents al mes d’octubre assenyalen un augment 
de la despesa computable del 1,5% i les dades provisionals de la despesa meritada 
sense interessos fins el mes de novembre presenten un augment del 2,1%.

Totes les dades financeres disponibles actualment, fan pensar que no existeixen 
circumstàncies que puguin posar en risc el compliment dels objectius de dèficit, 
deute i regla de despesa i, per tant, es mantenen les previsions de dèficit del 0,4% 
del PIB, així com el compliment de la regla de despesa.

És en aquest marc econòmic i fiscal i fruit de la necessitat de donar resposta a 
les reiterades mocions i resolucions del Parlament de Catalunya, la Mesa General de 
Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat ha ratificat 
l’Acord d’11 de desembre de 2018, sobre el retorn de les quanties equivalents a les 
pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014, 
que preveu la recuperació del 10% de l’import que es va deixar de percebre en l’exer-
cici 2013 durant el primer trimestre de l’any 2019.

Vist el que s’ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan 
imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest incre-
ment retributiu i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2013. D’una banda, s’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupos-
taris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquest increment 
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i que no és possible implementar aquesta mesura sense una disposició normativa 
amb rang legal i de caràcter urgent. D’altra banda, és voluntat del Govern de la Ge-
neralitat donar compliment immediat als acords amb la representació sindical i no 
demorar aquest increment retributiu per al col·lectiu de persones al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la pre-
sidència de la Generalitat i del Govern; 

Vist que s’ha efectuat el tràmit de negociació sindical pertinent, a què fa refe-
rència l’article 37.1 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el text refós del qual va 
aprovar-se mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant 
TREBEP) i que les negociacions han conclòs amb els acords de la Mesa General de 
Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
d’11 de desembre de 2018 i de 8 de gener de 2019, i de la Mesa de Negociació del 
Personal al Servei de l’Administració de Justícia de 19 de desembre de 2018 i d’11 
de gener de 2019; 

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, del conseller d’Educa-
ció i de la consellera de Justícia, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Increment retributiu 
1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit 

d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquest article també és 
aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 
18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.

2. Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al rè-
gim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 
4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2,25% en cadascun dels concep-
tes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31 
de desembre de 2018.

Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 
de desembre de 2018 s’incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a 
preus constants de 2018, en els percentatges següents: 

Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%.
Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.
Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%.
Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%.
Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.
3. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2019 no pot experi-

mentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat anterior, sens 
perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al corresponent per a 
l’exercici 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de compara-
ció, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jorna-
da, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l’increment 
anual consolidat per a 2018.

4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribu-
cions variables en funció dels objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 
de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en 
l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts el 2018.
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Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència 
i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les 
fixades per al 2018.

A efectes de l’absorció dels complements personals transitoris, de l’increment ge-
neral de retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions 
complementàries.

5. S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial 
del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, 
que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat 
o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de 
destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures.

6. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici de les adequacions retri-
butives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles per al con-
tingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada 
programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment 
estricte de la normativa vigent.

Article 2. Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de 
l’any 2013
1. El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van dei-

xar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’im-
port d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equiva-
lent, percebrà, durant el primer trimestre de l’exercici 2019, el 10% de l’import que 
va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recupera-
ció dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació dels 
acords GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i de l’Acord 
GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció 
de les despeses del personal al servei de l’Administració de justícia, per a l’exercici 
pressupostari 2013.

3. Les quantitats resultants seran objecte d’adequació, si escau, en els casos en 
què s’hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d’una 
sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.

Disposicions addicionals

Primera
Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats cor-

responents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició addicional 
23 i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 2,25% 
en cadascun dels conceptes retributius amb efectes d’1 de gener de 2019.

Així mateix, amb efectes d’1 de juliol de 2019, els imports d’aquests mòduls s’in-
crementaran en el percentatge addicional que escaigui segons l’apartat 2 de l’article 
1 d’aquest Decret llei i en un import equivalent al 0,25% addicional que estableix 
l’apartat 5 de l’article 1 d’aquest Decret llei, en els termes acordats per al personal 
funcionari docent no universitari del Departament d’Educació.

Segona
Amb efectes d’1 de gener de 2019, la quantia de les pensions a què fan referència 

els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incre-
menten en un 1,6% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. Les pensions 
i assignacions temporals atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre 
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assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus 
familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la seva normativa.

Disposicions finals

Primera
S’habilita el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i el De-

partament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els seus àm-
bits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control 
d’aquest Decret llei.

Segona
S’habilita el Departament d’Educació perquè apliqui al personal del sector edu-

catiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat 
una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei per al 
personal funcionari docent no universitari.

Tercera
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 22 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi Puigneró 

i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública; Pere Aragonès i 
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Josep Bargalló 
i Valls, conseller d’Educació; Esther Capella i Farré, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per al 2019 i la recuperació par-
cial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya.

2. Decret llei sobre l’increment retributiu per al 2019 i la recuperació parcial de 
l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya

3. Comunicat adreçat a la Secretaria del Govern relatiu a la tramitació del Pro-
jecte de decret llei, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern, de 15 de gener 
de 2019.

5. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de 17 de gener de 2019.

6. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos de 18 de gener 
de 2019.

7. Certificat de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 19 de desembre de 2018.

8. Acord d’adhesió entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals 
integrants de la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de 
Justícia sobre el retorn de les quantitats equivalents a les pagues extraordinàries que 
es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014 de 19 de desembre de 2018.



PlE 26
6 de març de 2019

15 Dossier

9. Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya de 8 de gener de 2019.

10. Acord entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals inte-
grants de la Mesa de Negociació del personal al servei de l’Administració de Justícia 
sobre retribucions per al 2019 d’11 de gener de 2019.

11. Informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell 
per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració de 17 de gener de 
2019.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 4 | Debat de totalitat i votació de l’esmena

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22613 i 24246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 231, pàgina 71, del 
27 de desembre de 2018.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 30286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30286)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència mas-
clista (tram. 202-00033/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la monarquia
252-00016/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 22498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre la monarquia.

Alhora, davant la necessitat d’abordar aquest debat, d’actualitat a nivell ciutadà, 
i l’acord de la seva creació amb celeritat, sol·liciten que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència d’acord amb l’article 107, apartat 3, del Reglament del Parlament.

Exposició de motius
El Parlament pot crear comissions sobre qualsevol assumpte de rellevància pú-

blica que sigui d’interès de la Generalitat.
Els dies 6 d’octubre de 2018, el diari Ara va publicar un article on s’explicava 

com, l’endemà del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017, «es 
va produir un buidat massiu dels diners que les empreses públiques i administra-
cions de l’Estat tenien als dos grans bancs catalans.» El dia 7 d’octubre de 2018, el 
mateix diari va publicar un reportatge especial, sota el títol «Així va fer l’Estat la 
guerra econòmica contra Catalunya», en el qual s’hi explicava com, durant aquells 
dies, «la Zarzuela i la Moncloa es van unir per forçar canvis de seus de bancs, grans 
empreses i multinacionals i estendre el pànic», organitzant un veritable «¡A por 
ellos!» econòmic i financer encapçalat pel cap de l’Estat.

Abans d’això, l’Audiència de les Illes Balears, en la seva sentència de 17 de fe-
brer de 2017, va considerar provat que el gendre de l’anterior cap de l’Estat espanyol 
i cunyat de l’actual, Iñaki Urdangarin, es va prevaler de la seva posició privilegiada 
com a membre de la Família Reial espanyola per tal de cometre delictes de prevari-
cació i malversació de cabdals públics. Aquests delictes van ser comesos mitjançant 
un entramat societari integrat, entre d’altres, per l’anomenada Asociación Instituto 
Nóos de Investigación Aplicada, de la qual n’era vocal la seva esposa, filla de l’an-
terior cap de l’Estat espanyol i germana de l’actual, Cristina de Borbó, i per la so-
cietat Aizoon, S.L, de la qual n’eren socis tant el Sr. Iñaki Urdangarin com la Sra. 
Cristina de Borbó.

A més, en les darreres setmanes i mesos s’ha fet pública l’existència d’enregis-
traments amb declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein. D’acord amb 
aquestes declaracions, les activitats irregulars o delictives de persones vinculades a 
la Família Reial espanyola no es limitarien a les jutjades en el procés judicial que va 
donar lloc a la condemna del Sr. Urdangarin pels delictes de prevaricació i malver-
sació de cabdals públics, sinó que persones vinculades a aquesta família en podrien 
haver comès d’altres que encara no s’haurien esclarit.

Que persones vinculades a la més alta representació de l’Estat espanyol s’hagin 
prevalgut de la seva posició per a dur a terme activitats presumptament irregulars 
o delictives vinculades a la corrupció, en general, i en particular, que aquestes per-
sones, després del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre, hagin dut 
a terme activitats destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans 
empreses i multinacionals fora del territori de Catalunya, és un assumpte d’una re-
llevància pública indubtable, d’interès de la Generalitat.
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Més enllà de la possible responsabilitat penal, administrativa o comptable en la 
qual hagin pogut incórrer aquestes persones, el Parlament, que representa el poble 
de Catalunya, té l’obligació política d’investigar les activitats presumptament irregu-
lars o delictives dutes a terme per persones vinculades a la Família Reial i a la més 
alta representació de l’Estat espanyol.

La creació pel Parlament d’una comissió d’investigació d’aquestes característi-
ques és encara més necessària després del vet imposat per la Mesa del Congrés dels 
Diputats a la creació d’una comissió d’investigació sobre les activitats irregulars o 
delictives vinculades a l’anterior cap de l’Estat.

Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten la proposta de resolució 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda: 
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre les activitats irregulars o delic-

tives de persones vinculades a la Família Reial, incloses les destinades a forçar el 
trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora del terri-
tori de Catalunya.

Segon. La comissió d’investigació té per objecte investigar les activitats irregu-
lars o delictives de persones vinculades a la Família Reial espanyola, incloses les 
destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multi-
nacionals fora del territori de Catalunya.

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Les actuacions destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, 

grans empreses i multinacionals fora de Catalunya durant els dies posteriors al refe-
rèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017.

b) Les estructures de corrupció vinculades a la Família Reial espanyola i a per-
sones que hi estan o hi han estat relacionades.

c) Els presumptes comptes irregulars de l’anterior cap de l’Estat a Suïssa i altres 
paradisos fiscals a nom de terceres persones, la provinença d’aquest capital, i les al-
tres activitats irregulars o delictives d’aquestes persones que es puguin derivar de les 
declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 
no superior al de diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, repre-
sentant



PLE
DOSSIER

Sessió 26, dimecres 6 de març de 2019

Segona part

Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de 
gènere
302-00068/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre la igualtat de gènere (tram. 300·00084/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar les corresponents modificacions pressupostàries per ampliar els pres·

supostos destinats a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017, 
fins a arribar a un mínim de 16 milions d’euros, en un termini d’un any, disposant 
de la dotació econòmica necessària per tal de garantir l’adequat desplegament de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

2. Informar, en el termini de tres mesos, al Parlament sobre els mecanismes in·
terns de col·laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa la Ge·
neralitat per impulsar la transversalitat de gènere en les matèries que són de la seva 
competència tal com estableix l’article 7 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igual·
tat efectiva de dones i homes.

3. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, el Pacte nacional per a la lluita 
contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el 
Pla de Govern de la XII Legislatura, incloent la creació de programes específics per 
a les famílies monomarentals, les dones que disposen de pensions no contributives, 
les dones nouvingudes i les treballadores de la llar.

4. Presentar davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament, en el 
termini de sis mesos, una estimació econòmica del treball domèstic i de cura d’in·
fants i persones grans o dependents tal com estableix l’article 31 de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes amb la finalitat de disposar de 
aquestes dades per al disseny de polítiques públiques.

5. Per tal de portar a terme les accions necessàries per a garantir el principi de 
no discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació, la Generali·
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tat ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, el pla bianual per incentivar l’ocupació 
estable i de qualitat de les dones amb el seu respectiu estudi d’impacte de gènere 
i d’edat tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.

6. Traslladar, el proper mes, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les 
actuacions concretes que ha portat a terme el Govern en matèria d’igualtat d’oportu·
nitats de dones i homes en l’àmbit laboral per lluitar contra la bretxa salarial.

7. Pel que fa a la millora de les condicions laborals: 
a. Destinar els recursos econòmics necessaris per augmentar la dotació del cos 

d’Inspectors i Inspectores del Treball destinats a la lluita contra les discriminacions 
laborals per motius de gènere tal i com estableix l’article 42 de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

b. Elaborar un estudi tècnic, a través de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral 
(ISSL), per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les 
cambreres de pis.

c. Garantir que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui l’adequa·
da, de manera que no suposi un dany per a la seva salut, i identificar amb dades els 
riscos específics de les treballadores i les malalties derivades de les seves tasques.

8. Presentar, en un termini de sis mesos, un informe per avaluar l’eficiència de 
les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a avançar en la igualtat de gène·
re per poder proposar accions de futur.

9. Incloure, en les diferents enquestes que elabora la Generalitat de Catalunya i 
l’Idescat, informació sobre l’autonomia econòmica de dones i homes de forma sepa·
rada i analitzi també, de manera segregada, els diferents indicadors amb els que es 
mesura el risc de pobresa.

10. Incloure en l’Enquesta de Qualitat de Vida en el treball informació sobre la 
sobrecàrrega de treball no remunerat de cures i reproducció que assumeixen les do·
nes així com sobre l’accés efectiu als serveis públics.

11. Desplegar les mesures necessàries d’acompanyament del «Plan Director para 
un Trabajo Digno» posat en marxa pel Govern de l’Estat per lluitar contra el frau en 
la contractació temporal i l’abús en la contractació a temps parcial en la línia que han 
desplegat amb bons resultats els Governs de les Illes Balears i de les Illes Canàries.

12. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, programes de cohesió i inclusió 
per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes de discriminació tal com es·
tableix l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes.

13. Impulsar, en un termini de sis mesos, les mesures necessàries en el marc de 
la legislació de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les do·
nes grans tal com s’estableix en el punt d de l’article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

14. Garantir que les famílies monomarentals tinguin accés a la Renda Garantida 
de Ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir 
almenys a la meitat la xifra de 43% de pobresa que afecta a aquestes famílies en un 
termini d’un any.

15. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, els programes específics de su·
port integral per a famílies monoparentals tal com s’estableix al punt 4t l’article 47 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

16. Posar en marxa les mesures necessàries per garantir l’accés a l’habitatge de 
dones i famílies monomarentals en situació d’especial vulnerabilitat, incrementant 
els recursos residencials d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC·

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 31621, 31626 i 31631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31621)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re·
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere (tram. 302·00068/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1) Posar fi a la reducció de la inversió en polítiques de dones i elaborar les cor·
responents modificacions pressupostàries par ampliar els pressupostos destinats a 
les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017, fins a arribar a un mí·
nim de 16 milions d’euros, en un termini d’un any, disposant de la dotació econòmi·
ca necessària per tal de garantir l’adequat desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 17, que quedaria redactat de la següent manera

17) Complir el calendari a què s’havia compromès i presentar en seu parlamen-
tària el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022, concretant les 
mesures previstes, el calendari d’implantació, els indicadors de compliment i la do-
tació pressupostària.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 31626 I 31631)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere 
(tram. 302·00068/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Iniciar els treballs, del Pacte nacional per a la lluita contra la desigualtat re·
distributiva i la feminització de la pobresa que contempla el Pla de Govern de la 
XII Legislatura, incloent la creació de programes específics per a les famílies mo·
nomarentals, les dones que disposen de pensions no contributives, les dones nouvin·
gudes i les treballadores de la llar.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Per tal de portar a terme les accions necessàries per a garantir el principi de no 
discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació, la Generalitat 
ha d’elaborar, en el termini d’un any, el pla bianual per incentivar l’ocupació estable 
i de qualitat de les dones amb el seu respectiu estudi d’impacte de gènere i d’edat 
tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7.a

7.a. Destinar els recursos econòmics necessaris per augmentar la dotació del cos 
d’Inspectors i Inspectores del Treball destinats a la lluita contra les discriminacions 
laborals per motius de gènere tal i com estableix l’article 42 de la Llei 17/201 5, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes sempre i quan s’aprovin els pressu-
postos de la Generalitat per al 2019.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Impulsar, en el termini d’un any, les mesures necessàries en el marc de la 
legislació de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les dones 
grans tal com s’estableix en el punt d de l’article 47 de la Llei 17/201 5, del 21 de ju·
liol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Garantir que les famílies monomarentals tinguin accés a la Renda Garantida 
de Ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir 
almenys a la meitat la xifra de 43% de pobresa que afecta a aquestes famílies en un 
termini d’un any.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Posar en marxa, en el termini d’un any, els programes específics de suport 
integral per a famílies monoparentals tal com s’estableix al punt 4t l’article 47 de la 
Llei 17/201 5, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Posar en marxa les mesures necessàries per garantir l’accés a l’habitatge 
de dones i famílies monomarentals en situació d’especial vulnerabilitat, mantenint 
l’aplicació dels mecanismes de priorització d’adjudicació d’habitatge social a dones 
víctimes de violències de gènere previstos al reglament de la Mesa de Valoració de 
les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, reforçant el fi-
nançament de les entitats que treballen amb dones i que estan adherides a la Xarxa 
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d’Habitatges d’Inclusió Social, i incrementant els recursos residencials d’urgència 
per a dones víctimes de violència masclista.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 31471 i 31501 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019 i 

04.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla·
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els 
drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 300·00085/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya dona suport a la vaga feminista convocada pel 8 de 

març, reconeix el lideratge del moviment feminista en matèria d’igualtat i manifesta 
la necessitat de que les institucions catalanes es comprometin a impulsar mesures 
urgents per una igualtat real i efectiva entre dones i homes.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a iniciatives com les del 
bus «Hazte Oir» que pretenen menystenir les violències masclistes i constitueixen 
un endarreriment en la lluita pels drets de les dones.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Incorporar en l’estructura del Govern una Conselleria de Feminismes i 

 LGTBI per a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen 
des del Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi 
d’equitat de gènere i per garantir que hi hagi recursos econòmics i humans espe·
cialitzats suficients per implementar una política pública que garanteixi la igualtat 
entre homes i dones.

4. Demanar a la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes creada per la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a presentar 
abans de tres mesos un anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat de Catalu·
nya elaborat amb una comissió de control formada per dones d’entitats referents en 
la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.

5. Publicar i fer accessibles tots els informes d’impacte de gènere previstos per 
la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 en tot el seu articulat abans 
de tres mesos.

6. Establir i publicar abans de tres mesos un règim i circuit sancionadors clars en 
referència a les infraccions previstes a la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 
17/2015 per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.

7. Fer que el compliment de les clàusules de gènere previstes per la Guia per a 
la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics siguin un re·
quisit obligatori i necessari per a optar a la licitació dels contractes de la Generalitat 
de Catalunya.

8. Posar en marxa abans de tres mesos el distintiu d’excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball que preveu la Llei d’Igual·
tat efectiva entre dones i homes 17/2015 a l’article 35 i publicar la llista d’empreses 
que el tenen.

9. Incloure mesures efectives de conciliació que no tinguin un impacte negatiu 
en l’economia de les dones en el projecte de Reforma Horària en la línia de les pro·
posades pel Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.
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10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que 
contingui, com a mínim, la gratuïtat en la l’anticoncepció oral i l’educació en salut 
afectiva, sexual i reproductiva des de la primera infància i on es garanteixi equitat 
territorial i total compliment de la cartera de serveis dels ASSIR incloent·hi l’aten·
ció psicològica.

11. Dotar de perspectiva de gènere totes les polítiques de salut pública en referèn·
cia als determinants de salut i a l’anàlisi diferenciat de malalties i protocols, posant 
especial èmfasi en les malalties cròniques femenines.

12. Destinar com a mínim 500 mil € al 2019 al Programa Xarxa d’Escoles per 
la Igualtat i la Diversitat per a augmentar·lo en 30 escoles i preveure una ampliació 
anual per garantir l’equilibri territorial.

13. Fer complir a tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 
d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta 
establerta pels articles 2.1m i 43.1d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
així com finalitzar els concerts amb escoles que segreguen per sexe.

14. Impulsar una reforma de la regulació autonòmica de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques per tal que 

14.a) La deducció en la quota per lloguer de l’habitatge habitual per famílies 
nombroses, prevista a l’article 1, apartat 1.2, de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives, s’apliqui també en les mateixes condicions a les 
famílies monoparentals.

14.b) Es creï una nova deducció autonòmica en relació a les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de retribucions per relació laboral especial del 
servei de la llar familiar a persones treballadores incloses en el Sistema Especial per 
Treballadors de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social.

15. Equiparar totes les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contem·
pla el Govern per a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies mono parentals.

16. Promoure la creació d’un servei especialitzat que ofereixi atenció integral a 
les persones treballadores de la llar i que incorpori la possibilitat de denúncia de tot 
tipus d’abusos per mitjà de recursos fàcils i disponibles (telèfon vermell).

17. Revisar la normativa en riscos laborals per incloure aquells específicament 
derivats de les tasques de cura com és ús de productes químics.

18. Incorporar mesures per fer més accessible la formació i arrelament de les 
dones migrades com ara: 

18.a) Gratuïtat dels cursos de català de nivell inicial i bàsic i flexibilitat horària 
dels mateixos per a poder·los cursar en cap de setmana.

18.b) Oferta flexible de cursos de alfabetització i ensenyament de les llengües 
instrumentals en la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.

19. Avançar en la introducció de mesures amb perspectiva de gènere a les polí·
tiques penitenciàries com: 

19.a) Garantir l’assistència de totes les dones preses víctimes de violència mas·
clista a la Xarxa d’atenció integral per víctimes de violències masclistes.

19.b) Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar en ter·
cer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri que 
estableix el mateix reglament i amb l’objectiu de garantir la seva reinserció el més 
d’hora possible i no atenent a criteris no contemplats a l’actual reglament com la ne·
cessitat de compliment de la meitat de la condemna.

20. Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions 
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits a nivell jurídic 
al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, modi·
ficacions Llei 3/2012).

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 31603, 31622, 31625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31603)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere 
(tram. 302·00069/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen des del 
Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi d’equi-
tat de gènere i que hi hagi els suficients recursos econòmics i humans especialitzats 
per implementar una política pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31622)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 302·
00069/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Incorporar en l’estructura del Govern una Conselleria de Feminismes i LGT·
BI les modificacions que siguin necessàries per a garantir que totes les polítiques 
públiques que s’executen i es formulen des del Parlament de Catalunya i la Genera·
litat de Catalunya incloguin el principi d’equitat de gènere i per garantir que hi hagi 
recursos econòmics i humans especialitzats suficients per implementar una política 
pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4. Demanar a la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes creada per la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a presentar 
abans de tres mesos un anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat de Catalu·
nya elaborat amb una comissió de control formada per dones d’entitats persones que 
siguin referents en la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que 
contingui, com a mínim, la gratuïtat a joves i persones en risc de vulnerabilitat en 
la l’anticoncepció oral i l’educació en salut afectiva, sexual i reproductiva des de la 
primera infància i on es garanteixi equitat territorial i total compliment de la cartera 
de serveis dels ASSIR incloent·hi l’atenció psicològica.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 18.a, que quedaria redactat de la següent manera

18.a) Gratuïtat dels cursos de català i espanyol de nivell inicial i bàsic i flexibili·
tat horària dels mateixos per a poder·los cursar en cap de setmana.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 18.b, que quedaria redactat de la següent manera

18.b) Oferta flexible de cursos d’alfabetització i ensenyament de les llengües ins·
trumentals estrangeres en la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 20, que quedaria redactat de la següent manera: 

20) Incorporar la perspectiva de gènere al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya tal i com exigeix la Disposició Addicional 18 del Decret Llei 1/2010, que 
deroga el Decret Llei 1/2005.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 21, que quedaria redactat de la següent manera: 

21) Instar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no con-
tractar persones o a rescindir el contracte d’aquelles que difonen un discurs de l’odi, 
especialment contra les dones i el col·lectiu LGTBI.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 31625)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les do·
nes i les desigualtats de gènere (tram. 302·00069/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Establir i publicar abans de tres mesos un règim i circuit sancionadors clars en 
referència a les infraccions previstes a la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 
17/2015 per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Fer que la inclusió d’alguna de les clàusules de gènere previstes per la Guia 
per a la incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics estigui 
prevista en tots els contractes públics de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que preveu la normativa de contractació pública.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Incloure mesures efectives de conciliació que no tinguin un impacte negatiu 
en l’economia de les dones en el projecte de Reforma Horària en la línia de les pro·
posades pel Consell Assessor per a la Reforma Horària i l’Oficina per a la Reforma 
Horària.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 10

10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que 
contingui, com a mínim, la millora de l’accés a l’anticoncepció a la població amb 
especial atenció a la població amb dificultat d’accés o situació de vulnerabilitat i 
l’educació en salut afectiva, sexual i reproductiva des de la primera infància i on es 
garanteixi equitat territorial i total compliment de la cartera de serveis dels ASSIR 
incloent·hi l’atenció psicològica.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Fer complir a tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei 
d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta 
establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
i tenir en compte aquests criteris a l’hora de renovar els concerts vigents.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 17

17. Instar el Govern de l’Estat a revisar la normativa en riscos laborals per in·
cloure aquells específicament derivats de les tasques de cura com és ús de productes 
químics.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18.a

18.a) Mantenir la gratuïtat dels cursos de català de nivell inicial i estudiar-ne 
l’oportunitat d’aplicació en els cursos de nivell bàsic, d’acord amb les possibilitats 
pressupostàries i flexibilitat horària dels mateixos per a poder·los cursar en cap de 
setmana.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de punt 19.b

19. b) Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar en ter·
cer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri que 
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estableix el mateix reglament i amb l’objectiu de garantir la seva reinserció el més 
d’hora possible i no atenent a criteris no contemplats a l’actual reglament com la ne·
cessitat de compliment de la meitat de la condemna, d’acord amb la Classificació 
de las persones penades.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de punt 20

20. Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions 
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits a nivell jurídic 
al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, modifi·
cacions Llei 3/2012), realitzats per l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme 
en l’educació
302-00070/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31474 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so·
bre el trilingüisme en l’educació (tram. 300·00087/12).

Moció
1. Instar el Govern de la Generalitat a presentar en el Parlament de Catalunya 

un projecte de llei de modificació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè 
l’espanyol i l’anglès puguin ser llengües vehiculars juntament amb el català i amb 
l’aranès a l’Aran.

2. Garantir a les famílies el dret reconegut per la Llei 7/1983 de Normalització 
Lingüística i la Llei 1/1998 de Política Lingüística de triar la llengua oficial de pri·
mera escolarització dels seus fills, habilitant per a això un procediment objectiu, 
transparent i eficaç.

3. Garantir la protecció de dades privades i acadèmiques dels alumnes i les se·
ves famílies –tal i com fixen les darreres sentències dels tribunals– per evitar casos 
d’assetjament com els que s’han produït fins ara.

4. Organitzar classes de reforç d’anglès per als alumnes d’educació primària du·
rant el mes de juliol, de manera gratuïta.

5. Millorar la formació permanent presencial destinada a aprofundir les com·
petències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació infantil i primària 
com de secundària.

6. Fomentar i coordinar la formació en AICLE del professorat.
7. Establir un pla d’intercanvis i d’estades a països de parla anglesa tant del pro·

fessorat com de l’alumnat.
8. Dotar d’auxiliars de conversa en anglès a les escoles del Servei d’Educació de 

Catalunya que ho demanin.
9. Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de l’anglès 

i de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els mitjans pú·
blics de Catalunya.

10. Garantir un increment de les places disponibles en les diferents Escoles Ofi·
cials d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes 
d’aquests ensenyaments de règim especial per millorar·ne l’accés.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 31619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 31619)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en 
l’educació (tram. 302·00070/12).

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

2. Seguir donant compliment a la Llei d’Educació de Catalunya per tal que en 
l’inici del primer ensenyament, els alumnes que tinguin el castellà com a llengua ha-
bitual rebin una atenció lingüística individualitzada si així ho demanen les mares, 
pares o tutors.

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

3. Continuar garantint la protecció de dades privades i acadèmiques dels alum·
nes i les seves famílies d’acord amb la legislació vigent.

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

4. Continuar impulsant l’actual programa de colònies en anglès adreçat a alum-
nes de centres de màxima complexitat i valorar la possibilitat d’ampliar-ho a altres 
centres.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

5. Continuar treballant per oferir una formació permanent presencial destinada a 
aprofundir les competències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació 
infantil i primària com de secundària.

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

6. Continuar implementant el programa de formació en AICLE del professorat.

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

7. Ampliar els intercanvis i les estades lingüístiques a l’estranger tant del profes·
sorat com de l’alumnat.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Facilitar als centres del Servei d’Educació de Catalunya la possibilitat de dis-
posar d’auxiliars de conversa.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Garantir una oferta de places adequada en les diferents Escoles Oficials 
d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes d’aquests 
ensenyaments de règim especial per millorar·ne l’accés.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva 
estratègia comunicativa
302-00071/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31475 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so·
bre la seva estratègia comunicativa (tram. 300·00088/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que Tv3 i Catalunya Ràdio actuen com a corretja de transmissió de la 

propaganda separatista encapçalada pel Govern de la Generalitat, ometent l’opinió i 
el sentir dels ciutadans no separatistes, que resulten sistemàticament menystinguts, i 
oferint a la ciutadania una visió distorsionada i parcial de la realitat, circumstàncies 
que en cap cas són respectuoses amb els principis constitucionals i democràtics de 
neutralitat, objectivitat i respecte del pluralisme polític.

2. Condemna els insults xenòfobs i masclistes i/o homòfobs de col·laboradors dels 
mitjans de la CCMA com ara el Sr. Toni Albà i el Sr. Jair Domínguez contra polítics 
constitucionalistes com són la Sra. Inés Arrimadas i el Sr. Miquel Iceta, i declara que 
l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser mai camuflats com a sàtira.

3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Es·
panyola, Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la 
mateixa CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a 
contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des d’al·
tres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els contractin i 
insta al Govern a adoptar mesures que garanteixin que el servei públic audiovisual 
no empari aquestes males pràctiques.

4. Denuncia la campanya de difamació contra Espanya que el Govern de la Ge·
neralitat està desplegant, destinant quantitats ingents de fons públics, tant en l’àm·
bit domèstic com a l’estranger, organitzant conferències i debats monocolors, l’únic 
objectiu dels quals és malparlar d’Espanya i fer propaganda de la causa separatista.

5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i plu·
ralisme polític per mitjans de comunicació públics són un greu atac al principi de·
mocràtic, especialment en els períodes electorals.

6. Condemna que el Govern de la Generalitat presentés al Govern d’Espanya 
amb deslleialtat a la ciutadania, la Constitució i l’Estatut i les institucions demo·
cràtiques les 21 exigències separatistes que només pretenen trencar la igualtat entre 
tots els ciutadans, i hagi volgut ocultar·les a l’opinió pública i negociar·les en secret 
i d’esquenes a la ciutadania.

7. Censura que el Govern de la Generalitat hagi emprat la litúrgia parlamentària 
del debat de totalitat de pressupostos per simular davant l’opinió pública que havia 
presentat davant del Parlament uns pressupostos que en realitat ni tan sols ha regis·
trat davant la Cambra.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
A) Centrar la seva estratègia comunicativa a explicar les fortaleses de la nostra 

economia i la riquesa de la nostra cultura i a deixar de presentar les relacions entre 
Catalunya i la resta d’Espanya des de la seva òptica victimista i donar a conèixer la 
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realitat sobre la fonamental participació dels catalans en la història d’Espanya i els 
beneficis que comporta per a Catalunya el fet de formar part d’Espanya i pertànyer 
a la Unió Europea, sempre respectant el nostre ordenament jurídic i el rule of law 
com a principi essencial de la Unió Europea.

B) Abandonar la seva campanya internacional de desprestigi de la democràcia 
espanyola i li exigeix que assumeixi les seves obligacions en matèria de transpa·
rència i retiment de comptes sobre les despeses derivades d’aquesta acció exterior 
essencialment orientada a intentar denigrar la imatge de la democràcia espanyola.

C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb els 
principis de transparència, lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge 
d’Espanya.

D) Cessar immediatament el Sr. Jaume Clotet, Director General de Comunicació 
i alt càrrec dependent del Govern de la Generalitat, per la seva falta de neutralitat i 
insults continuats als membres de les formacions polítiques representades al Parla·
ment de Catalunya en diversos mitjans de comunicació social.

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31624, 31627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31624)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla·
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la seva estratègia comunicativa (tram. 302·00071/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Es·
panyola, Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la 
mateixa CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a 
contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des d’al·
tres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els contractin i 
insta al Govern Consell de Govern de la CCMA a adoptar mesures que garanteixin 
que el servei públic audiovisual no empari aquestes males pràctiques.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 8.C

8. C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb 
els principis d’eficiència, eficàcia, de transparència, descentralització, desconcen-
tració i coordinació. lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge d’Es·
panya.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 31627)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia 
comunicativa (tram. 302·00071/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Condemna els insults xenòfobs, masclistes, homòfobs i/o per raons ideològi-
ques de col·laboradors dels mitjans de comunicació públics i privats, i declara que 
l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser tolerables. En aquest sen-
tit, demana que aquesta correcció en el llenguatge i el respecte als representants de 
les institucions sigui sempre norma al Parlament de Catalunya per part dels seus 
membres.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 5

5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i plu·
ralisme polític per part dels mitjans de comunicació són un greu atac al principi de·
mocràtic, especialment en els períodes electorals i durant les jornades de reflexió.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització 
de la pobresa
302-00072/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 31478 i 31504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.03.2019 i 

04.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 
300·00086/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una 

xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violèn·
cia masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa. Començant per l’ex·
propiació dels pisos buits en mans de la Sareb i de Bankia que ja han estat pagats 
amb diners públics per la ciutadania mitjançant el rescat bancari.

2. Recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei d’igualtat ca·
talana anul·lats pel Tribunal Constitucional.

3. Creació d’un equip específic de la Inspecció de Treball per combatre totes les 
desigualtats que afecten a les dones treballadores: assetjament sexual, escletxa sala·
rial, ofertes laborals sexistes i que cosifiquen a les dones, jornades laborals parcials 
i/o fragmentades.

4. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes 
per part de la inspecció de Treball de Catalunya en la que es vetlli per tal que les 
empreses en què el salari sigui desigual, s’acrediti la raó que ho justifica. Es dema·
narà un informe a aquelles empreses que el salari dels homes sigui major al de les 
dones perquè expliquin quines són les justificacions per les quals es dóna aquesta 
situació. Sense justificació legal hi haurà procediment d’infracció, sanció i demanda 
d’ofici davant la jurisdicció social.

5. Actualitzar els estudis de «Qualificació econòmica del treball domèstic i de 
cura de persones no remunerat a Catalunya» fins el 2018 parant especial atenció a 
les conseqüències del desmantellament dels serveis públics i com afecta a les dones 
treballadores.

6. Impulsar una campanya específica de la Inspecció de Treball de Catalunya so·
bre els drets i deures de les treballadores de la llar, així com els drets i deures de les 
persones que les ocupen, havent d’incloure entre d’altres mesures: 

a) Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per 
garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especial·
ment, per facilitar l’accés a la regularització administrativa i per evitar la irregula·
ritat sobrevinguda.

b) Disseny d’un protocol específic per informar de les accions a fer en cas de 
maltractaments i assetjaments sexuals que es puguin produir a les llars on treballen.

c) Servei d’atenció telefònica específic que doni informació dels drets i deures 
dels contractants i de les treballadors i que pugui atendre i derivar denúncies per 
explotació laboral, violació dels drets laborals i abús sexual.
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7. Iniciar un pla de lluita contra les formes de violència estructural i del sistema 
que no permeten les condicions materials d’emancipació de les dones 

8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura.
a) Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a totes les per·

sones en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics. Garantir la 
percepció de la prestació derivada de la llei de la dependència a les 19.000 persones 
que tenen reconegut el dret.

Ampliar les places residencials adreçades a persones amb discapacitat física, 
psíquica o malaltia mental.

Oferir una solució immediata a les 17.000 persones en llista d’espera. Per acce·
dir a una plaça pública de residència o ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda 
a domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeducatius.

b) Elaborar en el termini de 90 dies un informe detallat, sobre les condicions la·
borals de les treballadores que operen en l’àmbit de la intervenció social i el suport 
a les persones que requereixen atenció i cures en grans empreses multinacionals 
expertes en l’adjudicació dels grans concursos de prestació de serveis socials que 
convoquen les administracions públiques com CLECE, Accent Social i Valoriza.»

9. Elaborar un pla que garanteixi que l’educació i la sanitat ofereixin serveis laics 
i recuperar, per tant, tots els serveis públics gestionats i controlats per l’església ca·
tòlica.

10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones un 
informe detallat sobre totes les subvencions públiques (de les diferents administra·
cions municipals i supramunicipals) que reben organitzacions fonamentalistes com 
Provida Catalunya que neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos.

11. Deixar d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització, col·lectiu reli·
giós que negui el dret a les dones a decidir sobre el propi cos, negui l’existència de 
la violència masclista o defensi postures de retallada de drets contra les dones.

12. Fer una declaració pública que condemni rotundament el paper de la jerar·
quia de l’església catòlica com a institució patriarcal que ha vulnerar i vulnera drets 
fonamentals contra les dones i els infants.

13. Reprovar públicament a l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per les de·
claracions que justificaven els casos de pederàstia en alguns estaments de l’església 
catòlica.

14. Dur a terme tots els tràmits i gestions necessàries per garantir que no s’ator·
guen ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil (autobusos) a organitza·
cions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les dones, lesbianes i trans·
sexuals a decidir sobre el propi cos i/o a lluitar pels seus drets i contra la violència 
masclista.

15. Actuar d’ofici per no permetre que les campanyes que neguen els drets hu·
mans i la igualtat promogudes per organitzacions d’ultra dreta com «Hazte Oír» o 
VOX es puguin visualitzar pels carrers del país. Instar a la resta de governs dels Pa·
ïsos Catalans per actuar coordinadament en aquest sentit.

16. En el termini de 30 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del Par·
lament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència en relació a la Llei 7/2014, de 25 juny sobre Iniciatives Legislatives Po·
pulars.

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracterit·
zat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest 
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.

18. Posar a disposició de les persones preses i de les organitzacions que treba·
llen per: a) la defensa dels drets humans, b) pels drets de les persones preses, c) i 
col·lectius feministes, tots els recursos tant institucionals com administratius dels 
que disposa el Govern, ja siguin recursos, tècnics, d’infraestructura o de difusió i de 
qualsevol altra naturalesa, amb la finalitat de que aquests puguin comptar amb les 
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eines necessàries per poder desenvolupar un procés d’anàlisi i detecció de necessi·
tats que ens permeti obrir un debat que conclogui en una veritable transformació del 
sistema penitenciari.

19. En un termini de 30 dies garantir la democratització i accés universal i gra·
tuït a tots els productes d’higiene a totes les internes del sistema penitenciari català, 
estudiant la distribució dels productes d’higiene que menys impacte generin en el 
medi ambient.

20. Elaborar un estudi comparatiu sobre les resolucions de l’ICAM des d’una 
perspectiva de gènere.

21. Garantir l’atenció sanitària i psicològica adequada i especialitzada a totes de 
les dones privades de llibertat que hagin estat víctimes de violència masclista.

22. Establir una coordinació estable amb el Govern de les Illes i la Generalitat 
Valenciana per tal de crear l’Observatori de les violències masclistes als Països Ca·
talans.

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP·CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31604, 31620, 31623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31604)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subse·
güent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 302·
00072/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una 
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violèn·
cia masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa, mitjançant tots els 
instruments legals existents, i aportant els recursos necessaris per fer-ho possible.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes 
per part de la inspecció de Treball de Catalunya, en coordinació amb les mesures 
aprovades pel Govern de l’Estat per a avançar en la transparència de salaris entre 
homes i dones i eliminar la bretxa salarial, impulsar mesures perquè les empreses 
informin sobre la diferència de salaris i imposar sancions en aquells casos que exis-
teixi discriminació.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del text de l’apartat b del punt 8

b) Elaborar en el termini de 90 dies un informe detallat, sobre les condicions la·
borals de les treballadores que operen en l’àmbit de la intervenció social i el suport 
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a les persones que requereixen atenció i cures en grans empreses multinacionals 
expertes en l’adjudicació dels grans concursos de prestació de serveis socials que 
convoquen les administracions públiques com CLECE, Accent Social i Valoriza.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13

13. Condemnar les paraules i actituds que pretenguin restar gravetat als abusos 
sexuals comesos per alguns sacerdots, i demana a l’església que posi en coneixe-
ment de la justícia ordinària els casos de possibles abusos sexuals dels quals tingui 
coneixement.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 17

17. Reformar el sistema penitenciari, introduint la perspectiva feminista en el seu 
funcionament i en les necessitats específiques de les preses garantint que no es pro-
dueixin vulneracions de drets humans. Aquest procés de reforma hauria de culminar 
en un període d’un any.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 19

19. Garantir l’accés gratuït als productes d’higiene de totes les internes dels sis-
tema penitenciari català, donant l’oportunitat que puguin escollir entre les diferents 
alternatives existents.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 31620)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de 
la pobresa (tram. 302·00072/12).

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

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una 
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violèn·
cia masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa, mantenint l’aplica-
ció dels mecanismes de priorització d’adjudicació d’habitatge social a dones vícti-
mes de violències de gènere previstos al reglament de la Mesa de Valoració de les 
Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, reforçant el finança-
ment de els entitats que treballen amb dones i que estan adherides a la Xarxa d’Ha-
bitatges d’Inclusió Social, i alhora desplegant la previsió d’expropiació d’habitatges 
contemplada a l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de pro-
tecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. En la línia dels treballs que està realitzant el Govern, recuperar els articles 
en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana anul·lats pel Tribunal Constitucional.

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

9. Garantir que els serveis de salut i educació siguin ofert pels professionals qua-
lificats que corresponen a cada àmbit, amb el màxim respecte a les condicions de 
les persones que siguin ateses independentment dels seus orígens i les seves creences 
i conviccions.

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

10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones un 
informe detallat sobre totes les subvencions públiques donades per la Generalitat 
de Catalunya que reben organitzacions fonamentalistes com Provida Catalunya que 
neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos.

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

12. Condemnar les vulneracions de drets fonamentals que s’hagin pogut produir 
contra les dones i els infants per part de la jerarquia de l’església catòlica.

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

15. Actuar d’ofici per no permetre campanyes que promoguin l’odi o la discrimi-
nació contra persones i col·lectius en funció d’origen, orientació sexual, creences, 
gènere, classe social o altres circumstàncies emparades per la Carta dels Drets Hu-
mans de Nacions Unides. Instar a la resta de governs dels Països Catalans per actuar 
coordinadament en aquest sentit.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

16. En el termini de 60 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del Par·
lament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència en relació a la Llei 7/2014, de 25 juny sobre Iniciatives Legislatives Po·
pulars.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracterit·
zat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest 
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Continuar garantint l’accés universal i gratuït als productes d’higiene a totes 
les internes del sistema penitenciari català, estudiant la distribució dels productes 
d’higiene que menys impacte generin en el medi ambient.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

22. Establir una coordinació estable amb el Govern de les Illes i la Generalitat 
Valenciana en matèria de violències masclistes als Països Catalans.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31623)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla·
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in·
terpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 302·00072/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una 
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violèn·
cia masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa. Començant per l’ex·
propiació dels pisos buits en mans de la Sareb i de Bankia que ja han estat pagats 
amb diners públics per la ciutadania mitjançant el rescat bancari. Començant pel 
compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de forma 
que s’assoleixi l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatge destinat a 
polítiques socials a Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2) Complir la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, elaborant protocols sobre els serveis necessaris i el conjunt d’actua-
cions precises per a fer efectius els drets inclosos als articles 7, 43, 45, 46, 48 i la 
disposició addicional dotzena, idèntics als articles suspesos.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Universalització i gestió pública control públic dels serveis de cura: residèn·
cies de la gent gran, llars d’infants i ampliació de la llei de la dependència.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió al punt 17, que quedaria redactat de la següent manera

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracterit·
zat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest 
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 22, que quedaria redactat de la següent manera

5) Establir mecanismes efectius de coordinació amb el Govern d’Espanya i amb 
la resta de governs autonòmics, per tal d’impulsar accions coordinades entre tots els 
observatoris de violència masclista existents a Espanya.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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