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Debat i votació

Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de 
les dones
255-00009/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 54359, 54360, 54361, 54362, 54363, 54364, 54365, 54366, 54367, 54380, 

54438, 54439, 54440, 54474, 54496, 54516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 

18.12.2019

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 54359, 

54474)

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 estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre el reconeixement 
i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

El dret de les dones a viure dignament en el món rural

En el despoblament progressiu del món rural i l’abandonament de les explota-
cions agràries ramaderes i forestals hi té molt a veure la manca de garanties pels 
drets i la dignificació de les condicions de vida de les dones. La manca de recursos 
per serveis bàsics en l’àmbit rural com l’educació o la salut, la manca d’accés a su-
port o ajudes públiques de les dones titulars d’explotacions sostenibles i innovadores 
i l’impuls d’una economia extractivista basada en el turisme o l’explotació intensiva 
del territori, provoquen una exclusió també en clau de gènere en l’àmbit rural.

És absolutament necessari per una gestió sostenible del territori un abordatge in-
tegral de les polítiques rurals que incloguin recursos específics per a les dones res-
ponsables de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

És per tot això que:
1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Catalunya a in-

cloure una diagnosi en clau de gènere a totes les iniciatives i ajudes que s’impulsin 
per al món rural.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a regular sistemes de suport a les 
famílies i petits nuclis habitats en l’àmbit rural, en especial que el sistema de trans-
port als centres educatius i el sistema de beques menjador els tinguin en compte.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
potenciar les línies de suport i ajuts a l’associacionisme de dones al món rural.

4. El Parlament de Catalunya es compromet a establir una regulació del territori 
que tingui en compte la sobirania alimentària, la diversitat productiva i d’estructura 
de paisatges, la sostenibilitat en el consum energètic, l’arrelament i les necessitats 
específiques de les dones en el món rural.
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Proposta de resolució 2

Sobre el dret de les dones a eradicar la violència masclista institucional

Les violències que es donen en una situació determinada són contingents amb el 
context social i històric, i estan al servei dels interessos del poder i de la dominació 
que travessen tota condició social. S’utilitzen freqüentment per controlar, dominar 
i sotmetre persones i grups socials. En el cas de les violències masclistes, aquestes 
són l’eina fonamental que té el patriarcat per perpetuar la desigualtat, les relacions 
jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones. Gràcies a la lluita i la feina de les 
dones del moviment feminista avui fem una anàlisi estructural de les relacions de 
poder entre homes i dones. Fins llavors les violències masclistes eren enteses com 
a problemes aïllats existents només en els marges del sistema o com a problemes 
privats en el si de la parella. Trencar amb aquesta visió permet situar les violències 
masclistes com una realitat estructural on les dones estan i són sistemàticament sot-
meses.

A Catalunya l’aprovació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista va marcar una fita molt important en la lluita contra la violència 
masclista. Onze anys després de la seva aprovació cal revisar, analitzar i avaluar la 
llei 5/2008.

És per això que el Parlament de Catalunya es compromet a efectuar els canvis 
necessaris en la Llei 5/2008 del Dret a les dones a eradicar les violències masclistes 
per tal:

1. D’incloure la violència institucional, elaborar-ne la definició, les tipologies i 
els procediments sancionadors i de reparació.

2. Crear l’Observatori de la violència masclista institucional amb capacitat per 
recollir les queixes de les dones i entitats en relació a la violència masclista insti-
tucional; fer un seguiment del desplegament de la xarxa de recursos i la seva im-
plementació, així com de les condicions laborals de les professionals de la xarxa 
 d’atenció a les víctimes de violències masclistes.

Proposta de resolució 3

Sobre la necessitat d’una xarxa de gestió i titularitat pública d’atenció a 
les cures, les dependències i les supervivents de la violència masclista

Des de fa temps, la desigualtat i la pobresa són una realitat cada vegada més pu-
nyent a Catalunya. La desigualtat també implica una desigualtat en la distribució 
dels treballs i les cures. Aquesta realitat afecta especialment les dones i, d’entre les 
dones, les de classe treballadora, que són les qui tenen major càrrega laboral i de 
treball reproductiu i de cures. Per tal de respondre a l’empoderament de les dones 
en la lluita en defensa dels seus drets, i possibilitar el manteniment de l’actual situa-
ció de desigualtat, el sistema patriarcal ha respost amb l’augment dels discursos i les 
pràctiques masclistes. Els efectes principals d’aquesta situació són:

a) La consolidació quan no l’augment de l’escletxa salarial entre homes i dones, 
que al conjunt dels Països Catalans se situa entre el 16% i el 25% En el cas de les 
dones nascudes fora d’Europa, la diferència salarial arriba fins al 49,9%.

b) La consolidació de l’escletxa de les pensions entre homes i dones, que al con-
junt dels Països Catalans supera el 40%.

c) L’augment de les necessitats de les tasques de cura, degut a l’envelliment de la 
població, que recau principalment en les dones.

d) L’augment de les agressions masclistes, amb augment alarmant de les denún-
cies per violència masclista, incloent les violacions i els feminicidis.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a treballar 
amb urgència per:
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1. L’impuls d’una xarxa única, de titularitat i gestió 100% pública, per a l’aten-
ció de les víctimes de les violències masclistes. Aquesta xarxa ha d’articular tots els 
centres municipals, comarcals i provincials ja existents, tot garantint que totes les 
fases de l’abordatge de la violència masclista es facin des d’una perspectiva femi-
nista i coherent en tota la xarxa. Aquesta xarxa ha de possibilitar uns circuits que 
posin al centre de la seva activitat el benestar i la recuperació de les supervivents de 
la violència masclista.

2. L’impuls d’un parc sociosanitari públic d’atenció a la gent gran i amb proble-
mes de dependència, tot recuperant la gestió d’aquells centres que tinguin gestió 
privada i internalitzant les seves treballadores, amb l’objectiu de donar una resposta 
a les necessitats de les famílies de classe treballadora o que no tenen recursos per 
pagar residències privades per a les seves familiars.

3. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a realitzar una campanya diri-
gida als ajuntaments i en general a la ciutadania, que tingui per objecte la defensa 
de la municipalització de serveis d’atenció domiciliària, neteja d’edificis públics o 
d’altres serveis necessaris pel desenvolupament de la vida. Cal prendre partit per la 
socialització dels treballs de cura de l’envelliment i la sociodependència i dignificar 
les condicions laborals de les treballadores que desenvolupen aquests treball is que 
no estan ni reconegudes ni retribuïdes com caldria, tenint en compte que són im-
prescindibles perquè puguem gaudir de vides dignes.

4. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a que retiri el projecte de Llei 
de Contractes de Serveis a les Persones.

Proposta de resolució 4

Sobre el dret de les dones a una vida digna

Des del primer trimestre de 2012 la productivitat per hora treballada ha crescut 
deu vegades més que el salari mitjà. Els sous estan paralitzats, ja que les empreses 
han optat per guanyar competitivitat a força d’un menor cost laboral. L’externalit-
zació dels serveis i treballs precaris són moneda corrent. Si considerem diferències 
per gènere, podem afirmar que la pobresa té rostre femení i que tots els indicadors, 
sistemàticament, mostren una situació més desfavorable per a les dones: menys ren-
da, més risc d’exclusió i més pobresa.

Per tot això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Realitzar una campanya específica d’Inspecció de Treball per la igualtat sala-

rial entre dones i homes que vetlli perquè les empreses en què el salari entre homes 
i dones sigui desigual s’acrediti la raó que ho justifica o, en cas contrari, a banda dels 
procediments sancionadors que corresponguin, es presenti demanda d’ofici davant 
la jurisdicció social.

2. Establir, de forma obligatòria una coordinació entre el cos d’inspecció de tre-
ball i els col·lectius feministes i sindicals que lluiten pels drets laborals de plantilles 
feminitzades. Aquest òrgan de coordinació tindrà com a objectiu connectar el cos 
d’inspecció amb la realitat social i es reunirà com a mínim amb una periodicitat 
trimestral.

3. Realitzar una campanya específica pel període 2020-2024 per part de la Ins-
pecció de Treball de Catalunya en relació a les «Kellys» (dones responsables de la 
neteja en l’hosteleria). Les actuacions inspectores tindran com a objecte analitzar 
els següents elements:

a. supòsits de cessió il·legal.
b. conveni col·lectiu d’aplicació.
c. hores treballades no retribuïdes i infracotització.
d. avaluacions de riscos laborals adequades.
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e. ritmes de treball que puguin ser contraris a la normativa de Prevenció de Ris-
cos Laborals.

f. malalties professionals.
g. assetjaments laborals i/o sexuals.
4. Aplicar un salari mínim pel conjunt de treballadors i treballadores del sector 

públic català de 1.239 € al mes per 14 mesades, en jornada ordinària temps complet 
amb efectes a 1 de gener de 2020.

5. El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les empre-
ses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
1.239 € per catorze mesades en relació a jornades laborals ordinàries a temps com-
plet, així com a donar-hi compliment durant l’execució del contracte. En cas que 
l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a 
requeriment del poder adjudicador, l’oferta quedarà exclosa de la valoració. Les em-
preses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

6. Garantir que cap dona es vegi privada del dret a accedir a un habitatge digne:
a. Incloure el dret a un habitatge digne i d’accés als subministraments bàsics en 

tots els canals d’atenció i protocols de violència masclista.
b. Crear una xarxa d’habitatge públic especialment per les dones amb risc de po-

bresa, pobresa assalariada i dones que han patit violència masclista amb la finalitat 
d’avançar cap a l’eliminació de l’impacte social que pateixen les dones i infants que 
han patit violència masclista i que han d’anar a llars d’acollida i per garantir entorns 
segurs.

Proposta de resolució 5

Sobre el dret de les nenes i les joves a una escola feminista

Davant la presència de polítiques educatives conservadores i mercantilistes, que 
apuntalen les segregacions i l’elitisme de l’educació, fins i tot pública, cal una tran-
sició cap a escoles feministes, amb un model alternatiu, pensat per a tothom, que 
retorni a l’educació pública els principis i valors de la inclusió real, el respecte a les 
diversitats i l’aposta valenta per la transformació social des de l’escola pública, su-
perant els models educatius i escolars imposats pel patriarcat.

Cal una educació que posi el cos al centre, entenent-lo com la matèria primera 
amb què estem al món, el nostre primer llenguatge, eina de llibertat i alhora també 
d’opressió. Una escola que prioritzi el col·lectiu i la naturalesa interdependent de les 
persones, que transiti de la cultura individualista i patriarcal a la cultura de la inter-
dependència, la democràcia i la sororitat. En definitiva, una educació que posi la vida 
al centre, que transiti de la cultura de la producció i l’acumulació destructiva pròpies 
del sistema capitalista a la cultura de la reproducció i la cura, tant pel que fa a la nos-
tra relació amb les persones, com pel que fa a la nostra relació amb la resta d’éssers 
vius i el planeta.

Cal, doncs, una transformació feminista de l’Escola, que garanteixi:
• Promoure el desenvolupament integral dels nens i les nenes més enllà dels rols 

tradicionals associats a la feminitat i la masculinitat.
• Donar eines al professorat per integrar la coeducació com a estratègia de pre-

venció de la violència masclista i el desenvolupament d’unes relacions més respec-
tuoses i alliberadores.

• Sensibilitzar i transformar la comunitat entorn a la igualtat efectiva de gènere 
per fer una societat més justa i equitativa.

• Potenciar una perspectiva positiva de la diversitat (gènere, orientació sexual, 
origen, etc.) en els centres educatius.
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Per tot això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Ca-
talunya a:

1. Promoure una educació que posi la construcció de la diversitat d’identitats 
personals al centre, que transiti del binarisme home-dona a la diversitat de gènere i 
d’identitats, tot fomentant l’empoderament femení, la construcció de noves masculi-
nitats no agressives ni opressores.

2. Elaborar i aplicar un Protocol de prevenció i detecció de les violències mas-
clistes a les escoles. Aquest Protocol caldrà que inclogui, entre altres mesures, un 
programa de detecció i visibilització de les violències masclistes amb la participa-
ció de totes les membres de la comunitat educativa, accions formatives i de presa de 
consciència, procediments de prevenció, i mesures d’actuació davant les agressions 
masclistes que es produeixin en el medi escolar. Caldrà també posar una especial 
atenció en la detecció i prevenció dels masclismes quotidians.

3. Crear la Comissió de Gènere en les escoles i instituts, i la Referent de Gènere 
en els consells escolars i claustres.

4. Introduir i garantir l’enfocament feminista en la formació de mestres i docents
5. Desenvolupar continguts i accions formatives sobre el reconeixement i res-

pecte per a les múltiples identitats de gènere que existeixen en els centres escolars.
6. Transformar el concepte, l’organització, i els continguts i mètodes educatius 

dels centres escolars, per tal de superar la coeducació entesa com educació mixta, 
per tal d’avançar cap a centres i programes educatius feministes, que desenvolupin 
el coneixement crític i la consciència envers el sistema patriarcal i que promoguin 
aprenentatges i relacions en lògica feminista.

7. Avaluar les activitats i relacions en els patis escolars i en els temps i espais del 
migdia, fomentant les cures, el respecte i la cooperació, i vetllant per la detecció, 
abordatge i prevenció de les actituds masclistes, així com promovent jocs i esports 
mixtos.

8. Dotar pressupostàriament de forma explícita aquestes actuacions.
9. Eliminar pel curs 2020-2021 els concerts educatius amb totes les escoles que 

segreguin per sexe.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019

Carles Riera Albert Natàlia Sànchez Dipp

Representant del SP CUP-CC Diputada del SP CUP-CC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I 

UNITS PER AVANÇAR (REG. 54360)

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 estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets 
de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Proposta de resolució sobre la lluita contra la precarització laboral feme-
nina

L’ONU calcula que al món, set de cada deu pobres són dones. I és així perquè 
la perspectiva de gènere no està incorporada ni en l’economia ni en les polítiques 
públiques de la majoria de països. Tampoc ho està a Catalunya. Això explica que en 
els últims anys la bretxa salarial i les condicions laborals de les dones respecte als 
homes no hagin millorat, malgrat que tenim una llei específica que busca posar fi a 
les situacions de desigualtat que pateixen les dones.

Les dones conformen el gruix de les persones que cobren menys de 1.000 euros 
al mes a Catalunya: són set de cada deu. La majoria treballa, a més, en ocupacions 
que se situen en els sectors pitjor remunerats. Entre aquests, es troben les cambreres 
de pis, les cuidadores, les dones treballadores del servei domèstic i les dones que 
presten serveis a les residències geriàtriques.

De fet, el 88% de la mà d’obra en el sector domèstic són dones, moltes d’elles 
immigrants que treballen sense cotitzar a la seguretat social i per sous que en molts 
casos no superen els 343 euros. Aquestes dones estan sotmeses a una situació d’es-
pecial vulnerabilitat, no se’ls respecten els seus escassos drets i pateixen situacions 
d’assetjament sexual i abusos que romanen invisibles i que cal combatre.

També cal combatre la precarietat de les cambreres de pis d’hotels que estan pa-
tint una extrema precarització que els obliga en molts casos a fer jornades extenu-
ants per sous que no superen els 600 euros al mes.

La derogació dels aspectes més lesius de la Reforma Laboral i la redacció d’un 
nou Estatut dels Treballadors permetrà combatre aquesta situació però gran part de 
les competències depenen de la Generalitat de Catalunya que té la responsabilitat de 
protegir aquestes dones.

L’article 47 de la Llei 7/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes estableix que és obligació de les administracions públiques dissenyar progra-
mes integrals i específics per a les dones en situació de precarietat econòmica i risc 
d’exclusió social.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar de forma significativa el cos d’inspectors de Treball destinat a 

lluitar contra les discriminacions laborals per motius de gènere, tal com estableix 
l’article 42 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, i a garantir que 
els casos d’abusos en aquests àmbits més precaritzats siguin detectats i combatuts 
i realitzar actuacions específiques per comprovar que es compleixen els seus drets 
laborals i de seguretat.
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2. Crear una oficina d’atenció de la Generalitat que reculli totes les denúncies 
sobre abusos laborals relacionats amb serveis prestats dins de la llar que assessori i 
informe sobre els drets a aquestes treballadores facilitant les denúncies i l’assesso-
ria jurídica.

3. Elaborar una campanya informativa adreçada als cuidadors i les cuidadores no 
professionals de persones dependents sobre el seu dret a subscriure un conveni espe-
cial amb la Seguretat Social per a cobrir les contingències de jubilació i incapacitat.

4. Crear una subvenció específica per a les famílies que contracten legalment a 
persones destinades a cures o a servei domèstic, tal com existeix per a Pimes i autò-
noms, que faciliti la contractació legal i que ajudi a posar fi a la precarietat d’aquest 
col·lectiu.

5. Analitzar a través del Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL) les condi-
cions d’ergonomia i els sobreesforços de les cambreres de pis i garantir que la càr-
rega de treball que realitzen sigui l’adequada. Estendre aquest estudi a les persones 
que realitzen tasques de cures. I exigir a la Inspecció de Treball de la Generalitat que 
faci les comprovacions necessàries.

6. Crear una xarxa d’empreses compromeses que asseguri un percentatge de con-
tractació femenina de nivell digne en tots els estrats professionals. Aquestes «em-
preses per la igualtat» han de rebre el reconeixement públic de l’administració que 
avaluaria l’impacte de les seves contractacions per encoratjar a altres a seguir el 
mateix camí.

7. Impulsar campanyes de sensibilització i visibilització del que representa el tre-
ball de cures i servei domèstic, encoratjant la seva legalització però també informant 
de les conseqüències que comporten les irregularitats i els abusos en aquest àmbit.

Proposta de resolució 2

Proposta de resolució sobre les dones en situació d’emergència habita-
cional

La crisi habitacional és un dels exponents més greus de la crisi econòmica que fa 
més d’una dècada va esclatar. Les greus conseqüències en l’àmbit de l’habitatge que 
aquesta crisi va comportar, segueixen presents i s’accentuen en alguns col·lectius.

Les persones amb menys recursos són les més afectades per la crisi habitacional, 
i dins d’aquestes les dones són especialment vulnerables. Dones que tiren endavant 
famílies monomarentals, però també dones grans, amb pensions minses que no po-
den fer front al cost de l’habitatge o bé als subministraments bàsics. Cal recordar 
que el 43% de les famílies monomarentals a Catalunya viu sota el nivell de la po-
bresa i que les dones tripliquen el nombre d’homes que reben pensions de menys de 
500 euros.

L’habitatge és un element bàsic pel desenvolupament digne de la vida, i una con-
dició indispensable per poder desenvolupar i garantir d’altres drets elementals de 
les persones.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un estudi per quantificar el nombre de dones en situació d’emergèn-

cia habitacional i pobresa energètica, tant les que estan registrades en les meses 
d’emergència i les ateses en serveis socials municipals, com les ateses per entitats 
del tercer sector.

2. En funció a les dades que s’obtinguin de l’estudi per quantificar el nombre de 
dones en situació d’emergència habitacional i pobresa energètica, elaborar un pla 
estratègic interdepartamental per tal d’atendre a les dones que en situació d’emer-
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gència habitacional, per tal de garantir-los un habitatge digne i adequat a les seves 
necessitats, així com els subministraments bàsics.

Proposta de resolució 3

Proposta de resolució sobre la lluita contra el sensellarisme femení

Una de les manifestacions més extremes de la feminització de la pobresa és 
l’augment de les dones que dormen al carrer que, segons apunten les entitats que 
els atenen, ha crescut en els darrers anys. La impossibilitat d’accedir a un habitat-
ge digne després d’una ruptura de parella, la violència de gènere i un mercat labo-
ral desigual són algunes de les causes més habituals del sensellarisme femení, que 
representa un 12% del miler de les persones que dormen al carrer a Barcelona. En 
l’actualitat no hi ha dades sobre el nombre de dones que pateixen aquest problema a 
nivell de tot Catalunya ni tampoc programes específics per atendre-les malgrat que 
les dones que dormen al carrer estan exposades a una situació d’especial vulnerabi-
litat pel fet de ser dones i a una doble estigmatització al tractar-se d’un entorn prin-
cipalment masculí.

Una enquesta elaborada per l’entitat ASSIS el 2019, en col·laboració amb les per-
sones ateses al centre, revela que el 52% de les dones sense llar han patit violència 
física o agressions en l’edat adulta, el 32% d’elles han estat víctimes d’agressions 
sexuals, el 56,5% de violència masclista per part de la seva parella i el 48% ha in-
tentat suïcidar-se.

També que les dones que arriben a una situació de carrer ho fan en pitjors con-
dicions que els homes. Estudis realitzats per especialistes com el professor de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Albert Sales, apunten, a més, que les polítiques 
d’atenció a les persones sense llar estan elaborades des d’una perspectiva masculi-
na sense prendre en compte les especificitats de la situació de les dones. La por i la 
manca d’intimitat en els recursos existents, aprofundeix en la situació d’exclusió so-
cial d’aquestes dones i els dificulta encara més trobar una sortida.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar, abans que finalitzi el segon semestre del 2020, un estudi detallat so-

bre el nombre de dones que dormen al carrer a Catalunya que inclogui un mapa de 
recursos que permeti avaluar les necessitats existents pel que fa als recursos dispo-
nibles.

2. Establir recursos específics d’atenció destinats a les dones sense llar que inclo-
guin acompanyament professional per aconseguir la seva reinserció laboral i social.

3. Incloure en les dades que comptabilitzen a les persones sense llar a les dones 
que són víctimes de violència masclista i que es veuen obligades a abandonar la seva 
llar i trencar amb les seves xarxes socials de suport.

4. Establir sistemes de detecció precoç del sensellarisme femení que roman ocult 
en les estadístiques a través dels serveis socials, el sistema educatiu i sanitari.

Proposta de resolució 4

Proposta de resolució sobre uns pressupostos que garanteixin la protec-
ció de les dones enfront de la violència masclista

La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona de Nacions 
Unides de 1993 estableix en el seu article 4 l’obligació que tenen els Estats, i totes 
les seves administracions, d’eradicar totes les formes de violència que afecten a la 
dones proporcionant els recursos i pressupostos que garanteixin la protecció de les 
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víctimes i la seva atenció. Això implica garantir assistència especialitzada, com ser-
veis de rehabilitació, ajuda per a la cura i manutenció dels infants, tractament, asses-
sorament, serveis, instal·lacions i programes socials i de salut, així com estructures 
de suport i, així mateix, adoptar totes les altres mesures necessàries per fomentar la 
seva seguretat i rehabilitació física i psicològica.

A Catalunya tenim una llei específica, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, que deu anys després segueix sense 
comptar amb un desplegament reglamentari ni una memòria econòmica que permeti 
la seva execució.

El Govern de l’Estat ha destinat l’any 2018, 200 milions d’euros extraordinaris 
dels pressupostos per poder desplegar el Pacte d’Estat contra la violència de gènere 
i 200 milions l’any 2019, gran part dels quals han estat transferits a ajuntaments i 
comunitats autònomes, entre elles Catalunya.

Malgrat que els informes de l’Institut Català de les Dones afirmen que la xarxa 
arriba només a una de cada deu dones que s’estima són víctimes de violència mas-
clista, els pressupostos catalans destinats a combatre-la han patit retallades i seguei-
xen sense destinar-se recursos per cobrir qüestions tan bàsiques com l’habitatge per 
aquelles dones que necessiten allunyar-se del seu agressor i acompanyament pro-
fessional.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir, abans de finalitzar l’any 2020, el desplegament reglamentari de la 

Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
incloent una memòria econòmica que garanteixi el seu desplegament.

2. Augmentar, en els pressupostos per al 2020, almenys en un 35%, els recursos 
propis de la Generalitat destinats a la lluita contra la violència masclista.

3. Establir un calendari ascendent d’inversió en polítiques de combat de la lluita 
contra la violència masclista per als propers anys amb un estudi d’impacte que ga-
ranteixi que la xarxa d’atenció arribi almenys a cinc de cada deu dones que s’estima 
són víctimes de violència masclista en un termini de quatre anys.

4. Dotar el Pacte Català contra la Violència Masclista anunciat pel Govern ca-
talà i aprovat pel Parlament de Catalunya diverses vegades des que va començar la 
XII Legislatura, d’un pressupost propi que permeti el seu desplegament.

5. Crear una comissió de seguiment dels recursos transferits per al desplegament 
del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que garanteixi la coordinació entre 
les diferents administracions i l’obtenció dels objectius per als quals va ser dissenyat 
i implementat.

6. Destinar els recursos necessaris per millorar la xarxa de SIE i SIADS que hi 
ha actualment a Catalunya, que arriba només a una de cada deu dones que s’estima 
que són víctimes de violència masclista.

7. Destinar els recursos necessaris per garantir una formació en perspectiva de 
gènere destinada als treballadors i les treballadores públiques, per tal de garantir si-
tuacions de victimització secundària.

Proposta de resolució 5

Proposta de resolució sobre l’atenció especialitzada a víctimes d’agressi-
ons sexuals

A Catalunya, actualment, hi ha una unitat especialitzada per a víctimes d’agres-
sions sexuals a l’Hospital Clínic de Barcelona que atén víctimes a partir de 16 anys. 
Des de que va començar a funcionar, l’any 1994, ha demostrat ser un model d’èxit 
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perquè proporciona una atenció integral que evita la revictimització i també la recu-
peració de les dones que pateixen agressions sexuals a la ciutat de Barcelona.

Les víctimes arriben a aquesta Unitat derivades des d’altres serveis i estan acom-
panyades en tot moment per professionals especialitzades que els brinden atenció 
mèdica i psiquiàtrica i que realitzen posteriorment un seguiment per tractar les se-
qüeles fins i tot després de la sentència.

No obstant això, aquest servei està circumscrit a Barcelona i no existeix a la resta 
del territori. La violència sexual és una violació de drets humans, sexuals i reproduc-
tius, és una problemàtica que requereix una atenció multidisplinaria i amb perspec-
tiva de gènere i s’ha de garantir a totes les víctimes una atenció integral que permeti 
la seva recuperació.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Estendre el model d’unitat especialitzada d’atenció integral a les víctimes 

d’agressions sexuals de l’Hospital Clínic a tot Catalunya, garantint que inicialment 
i, en el termini d’un any, hi hagi unitats de referència en els centres hospitalaris de 
l’Institut Català de la Salut (ICS).

2. Garantir que els i les professionals que intervenen en els diferents serveis que 
reben víctimes d’agressions sexuals estiguin formats adequadament en perspectiva 
de gènere i que tinguin la formació adequada per a derivar les víctimes a les Unitats 
especialitzades d’atenció dels hospitals de referència.

Proposta de resolució 6

Proposta de resolució sobre les actuacions judicials en la lluita contra la 
violència contra les dones

L’acció de la Justícia en la lluita contra la violència contra les dones és essencial. 
A la justícia li toca actuar quan han fallat les accions de prevenció. És fonamental, 
a més que la seva actuació sigui ràpida i eficaç a fi que les víctimes no tornin a patir 
violència, que estiguin protegides, però també que en el seu pas per l’Administració 
de Justícia se sentin acompanyades.

Catalunya és la comunitat que dicta menys ordres d’allunyament i tot i que des 
de 2018 disposa dels recursos del Pacte d’Estat contra la Violència de gènere per 
desplegar les Unitats de Valoració Forense Integral per fer-ho, segueixen sense fer-
se realitat. Aquestes unitats són indispensables per valorar el risc de les víctimes i 
dictar mesures preventives. De fet, el Parlament de Catalunya ha ratificat en aquesta 
legislatura en mocions i resolucions el seu desplegament, que s’hauria d’haver fet 
realitat el setembre de 2019.

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:
1. Fer un informe de l’estat de les instal·lacions de totes les seus judicials que acu-

llen actuacions en matèria de violència contra les dones, a fi de garantir que siguin 
adequades per a l’atenció de les víctimes, sobretot en la seguretat de les mateixes, 
evitant que hagin de coincidir amb els presumptes agressors. Igualment, el Govern 
ha d’informar sobre les instal·lacions adequades d’atenció als menors, víctimes di-
rectes o indirectes de la violència masclista.

2. Formar i dotar les Unitats de Valoració Forense Integral de Violència sobre 
les dones, en un termini màxim de sis mesos, per donar una resposta que faciliti la 
protecció i atenció integral de les víctimes de violència masclista.
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3. Treballar per tal d’evitar la comarcalització dels jutjats de violència contra les 
dones, ja que si això es produís comportaria una pitjor atenció a les víctimes. A tal 
efecte s’haurien de constituir Unitats itinerants d’atenció a la dóna per tal de garan-
tir el mateix nivell de qualitat en l’atenció que es dispensa a les zones rurals i als 
nuclis urbans.

Proposta de resolució 7

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’explotació sexual i el tràfic 
de dones i nenes

El tràfic de persones amb fins d’explotació sexual s’ha convertit en els últims 
anys en un dels negocis més lucratius a nivell mundial juntament amb el tràfic de 
drogues i d’armes. Nacions Unides defineix el tràfic d’éssers humans amb fins d’ex-
plotació sexual com un dels fenòmens d’esclavitud de segle XXI i nega, a més, a  
la prostitució la categoria de treball perquè no reuneix les condicions de dignitat i 
respecte humà que requereix aquesta activitat.

La indústria del sexe ha crescut de forma exponencial a Espanya i especialment 
a Catalunya que s’ha convertit en una dels principals destinacions europees de tu-
risme sexual.

La gran majoria de dones que alimenten aquesta indústria a Catalunya no ho fa de 
forma voluntària, sinó que es troba en situació d’explotació sexual per part de màfies 
i proxenetes. De fet, en una immensa majoria són immigrants en situació de vulne-
rabilitat. També hi ha una proporció de nenes que provenen principalment de països 
africans.

Entitats que treballen a tot Espanya, com Càritas, i altres d’àmbit català, com 
APIP, que realitza atenció directa en llocs com Barcelona i la Jonquera, assegu-
ren que la gran majoria de dones que exerceixen la prostitució es troba en situació 
d’explotació. No hi ha gairebé l’opció d’accedir a recursos que els permetin sortir 
d’aquesta situació tot i que una proporció important són a més víctimes de tracta i 
es troben en mans de màfies que les controlen.

L’anunciada aprovació al Congrés dels Diputats d’una Llei Integral contra la 
Tracta significarà un avenç en la lluita contra aquesta xacra, però queda molt per fer, 
també a nivell autonòmic.

A Catalunya hi ha una normativa pròpia, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en el qual 
es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució que facilita 
l’existència de llocs on s’exerceix l’explotació sexual i el proxenetisme sobre aques-
tes dones. A això s’hi suma la falta de recursos i acompanyament per garantir que 
els seus drets no siguin vulnerats.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir els drets de les víctimes de tracta, tràfic de persones i explotació 

 sexual, creant recursos específics d’acollida i acompanyament que els hi permetin 
accedir a alternatives però també a la seva recuperació. Actualment els recursos ar-
riben només a una desenes de dones i nenes.

2. Impulsar campanyes de sensibilització i visibilització de el paper que juga la 
tracta i el tràfic de persones a la prostitució, informant de les conseqüències que 
comporta vulnerar els drets d’aquestes persones i de el risc que comporta normalit-
zar situacions que vulneren drets fonamentals.

3. Derogar el decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’es-
pectacles públics i activitats recreatives, en el qual es regulen els locals de pública 
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concurrència on s’exerceix la prostitució, cosa que facilita el proxenetisme i l’explo-
tació sexual a Catalunya.

4. Elaborar un pla específic per les dones víctimes d’explotació sexual que comp-
ti amb una formació específica que els garanteixi la seva reinserció i reincoporació 
al mercat laboral.

Proposta de resolució 8

Proposta de resolució sobre l’educació

Si bé les principals discriminacions per raó de gènere no es produeixen en l’àm-
bit formatiu, la coeducació encara no és una realitat a les escoles i instituts de Cata-
lunya, i la manca d’una educació plenament igualitària i no estereotipada té efectes 
en la vida adulta. Per això és fonamental aprofundir en la coeducació en les dife-
rents etapes educatives, des de la primera infància i posar fi a la segregació escolar, 
també de gènere. En aquest sentit, i per evitar el reforçament de noves desigualtats, 
cal fer un esforç particular per estimular vocacions tecnològiques, matemàtiques  
i científiques entre les dones.

A més, el 74% dels contractes a temps a parcial a Catalunya corresponen a do-
nes. Les retallades portades a terme pel Govern de la Generalitat en escoles bressol 
i en dependència han provocat que les dones hagin hagut d’assumir la cura dels fills i 
filles i també la cura de familiars dependents. De fet, el 97% de les persones que re-
coneixen que treballen a temps parcial a Catalunya perquè necessiten destinar temps 
a la cura d’infants, persones malaltes o persones grans, són dones.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Denuncia l’infrafinançament que pateix l’educació pública a Catalunya, situ-

ant-se lluny de la inversió del 6% del PIB que estableix la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, i insta el govern de la Generalitat a destinar-hi els recursos sufi-
cients i expressar la seva voluntat política de vetllar pel compliment de les lleis vi-
gents.

2. Destaca la importància que té l’etapa educativa 0-3 anys per la conciliació i 
pel desenvolupament dels infants, i insta al Govern de la Generalitat a destinar-hi 
els recursos necessaris, d’acord amb les seves competències.

3. Rebutja l’escolarització que segrega per sexes i insta el Govern de la Genera-
litat a promoure una escolarització mixta i coeducadora des del primer cicle d’edu-
cació infantil fins a la postobligatòria al conjunt de centres educatius, especialment 
d’aquells que reben finançament públic.

4. Insta el Govern a:
a. Promoure l’educació afectivosexual de manera efectiva en els currículums 

educatius de les diferents etapes educatives, des del primer cicle d’educació infantil 
fins a la secundària.

b. Fomentar la formació professional no estereotipada i la promoció de carreres 
científiques i matemàtiques entre les dones.

Proposta de resolució 9

Proposta de resolució sobre la invisibilitat de les dones en el món de 
l’esport

La manca de reconeixement de la dona en el món de l’esport és una evidència. 
Ni el món de l’esport sap reconèixer els èxits esportius de les dones, ni molt menys 
sap trencar amb la bretxa salarial que hi ha entre dones i homes en aquest àmbit.
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Si parlem de llicències esportives ens adonarem de les diferències també en 
aquest tema. És molt visible en l’esport femení federant les desigualtat existents, ja 
que les dones només representen aproximadament un 30% del total de les llicències 
a Catalunya, mentre que si ho comparem a nivell de l’estat Espanyol aquests despro-
porció encara és més manifesta ja que representa només un 20%.

La discriminació salarial, és diàfana, ja que en alguns casos ni tant sols es pot 
parlar de bretxa salarial, ja que moltes dones esportistes, ni tant sols cobren o no te-
nen convenis col·lectius. La igualtat en el món de l’esport encara té molt recorregut 
i queda lluny de ser realment paritari.

És també una evidència la manca de reconeixement de la dona esportista en els 
mitjans de comunicació. Els èxits esportius, però, no són garantia de difusió me-
diàtica. Els mitjans estan tenint un paper molt galdós en el món de l’esport femení.

D’altra banda tots hem sentit comentaris sexistes relacionats amb el físic de les 
dones, en comptes de ser valorades pels resultats esportius. Per tal d’assegurar que 
l’esport femení arribi a assolir una bona consideració a la televisió pública és fona-
mental que deixi de ser invisible.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar els recursos per estimular i recolzar les dones a l’esport i en el 

desenvolupament de l’activitat física, a tots els nivells i en totes les estructures, amb 
la finalitat de portar a la pràctica el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones.

2. Garantir que els mitjans de comunicació pública, aconsegueixin una represen-
tació quantitativa més alta i assegurar aquelles franges horàries d’emissió més altes 
que puguin pal·liar la invisibilitat de les dones en el món de l’esport.

3. Trencar la bretxa salarial entre homes i dones i reconèixer i fer possible la 
igualtat salarial, assegurant que el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsi 
convenis col·lectius perquè les dones s’equiparin als sous dels esportistes masculins.

Proposta de resolució 10

Proposta de resolució sobre dones, ciència i tecnologia

Els diversos estudis sobre la matèria confirmen que des de petites, les dones, 
s’autodescarten pel que fa a ser matemàtiques, físiques o enginyeres, una limitació 
que s’accentuarà amb l’edat per temes de conciliació i mercat laboral. El motiu és 
que ja, a partir dels 6 anys, les nenes es consideren menys brillants que els nens. 
Sembla evident, doncs, que cal trencar estereotips de gènere sobre la capacitat in-
tel·lectual de les nenes i fer-ho des de l’educació en les seves etapes inicials.

En etapes educatives posteriors trobem que només el 25% dels estudiants d’en-
ginyeria a les universitats catalanes són dones. En el cas dels estudis de doctorat, un 
50% són dones, aquí hi ha paritat, però la xifra baixa fins al 21% quan parlem de 
càrrecs en al carrera científica, o al 20% si ens referim a les catedràtiques. I si ens 
referim al món, només el 28% dels investigadors són dones, i el 35% dels estudiants 
de carreres STEM, relacionades amb els àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria  
i matemàtiques, són dones.

Sembla evident que necessitem més dones estudiant disciplines STEM, més do-
nes fent ciència, més dones creant empreses de base tecnològica o científica, més 
dones formant part dels departaments d’innovació i més dones dirigint centres de 
recerca i càtedres universitàries.

Les Nacions Unides ha definit 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, i un 
d’aquests és la Paritat, i també l’Espai Europeu de Recerca ha decidit que una de les 
seves cinc màximes prioritats serà també cercar aquesta paritat.
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Davant els reptes que tenim per endavant en el foment de vocacions científiques 
i tecnològiques entre els infants però sobretot les nenes, presentem la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar, en el termini de 3 mesos, a la comissió parlamentària corresponent, 

una avaluació sobre el programa STEAMcat.
2. Ampliar i garantir la implantació del Pla STEAMcat a tots els centres de Ca-

talunya durant el curs 2022-23.
3. Dins el PLA STEAMcat, dissenyar i implantar de manera progressiva i fins el 

2024, en tots els centres educatius de Catalunya, un programa de formació específic 
per al professorat dels cicles de primària per tal de donar les eines necessàries que 
els permeti innovar per despertar vocacions tecnològiques entre els infants i sobre-
tot les nenes, en qualsevol de les matèries que es desenvolupen en aquestes etapes 
educatives.

4. Dissenyar un calendari i reforçar els recursos per tal que els programes de di-
vulgació científica adreçats a les nenes i dones que organitza la Fundació Catalana 
per la Recerca i la Innovació arribin a totes les escoles de Catalunya progressiva-
ment fins l’any 2024.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano Beatriz Silva Gallardo

Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS 

(REG. 54361, 54438, 54516)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, 
presenta las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al Debat general so-
bre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Igualtat d’oportunitats

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Fomentar la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment 

del gènere, l’orientació sexual, la llengua, l’origen, el context socioeconòmic i socio-
cultural i de qualsevol altra condició social o personal, com a eina fonamental per 
a la cohesió social.

2. Fomentar el coneixement de les dones que han contribuït a la història, la lite-
ratura, l’art, la ciència i l’esport:

a) Revisant el currículum escolar perquè inclogui les figures de dones rellevants 
de la història, la ciència, la filosofia, l’esport, la història de la literatura i la història de 
l’art, per tal de donar-les a conèixer.

b) Fent visibles en els continguts educatius les opcions sexuals no heteronorma-
tives al llarg de la història.

3. Fomentar l’ús de contes, jocs i joguines no sexistes a les aules.
4. Fomentar l’ús equitatiu del pati.
5. Fomentar l’esport femení especialment durant l’educació secundària.
6. Fomentar els estudis tècnics i científics entre les alumnes, redactant un pla de 

formació específica d’estudis tècnics que trenqui la relació negativa entre gènere i 
tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans d’estudi de la branca tecno-
lògica en els quals la seva presència sigui inferior a la dels homes.

7. Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que in-
clogui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també la prevenció 
de l’assetjament escolar per raó de gènere en els centres educatius, espais de lleure 
educatiu i espais juvenils. En aquest sentit, el Departament d’Educació reforçarà els 
mecanismes necessaris per detectar precoçment els casos d’assetjament escolar per 
raó de gènere en aquests centres o espais.

8. Donar compliment a l’article 17 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones 
i homes:

a) Incorporant en les memòries dels programes pressupostaris que s’integren 
en els pressupostos de la Generalitat, per part dels departaments de la Generalitat, 
els organismes autònoms, les societats i els organismes públics vinculats o que en 
depenen, les actuacions i els indicadors associats per a adequar la despesa a les ne-
cessitats específiques de dones i homes amb la finalitat d’avançar en l’eradicació de 
les desigualtats. En aquest sentit, han de fer visible l’impacte diferenciat dels pres-
supostos sobre els homes i les dones, i integrar els objectius propis de la perspectiva 
de gènere en els objectius dels pressupostos orientats a resultats.

b) Vetllar per la incorporació de l’impacte de gènere en les memòries dels progra-
mes pressupostaris que s’integren en els pressupostos de la Generalitat, impulsant la 
realització d’auditories de gènere sobre el compliment dels objectius incorporats en 
les memòries en els departaments, els organismes i les entitats del sector públic que 
en depenen a la fi de cada exercici pressupostari.
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9. A fer el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de 
dones i homes, tal i com recollia la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya.

10. Combatre la feminització de la pobresa, avançant en polítiques de conciliació 
del temps social i del temps laboral, de coresponsabilitat entre dones i homes, i de 
reducció de l’escletxa salarial, la desocupació femenina i la precarietat laboral de les 
dones, desenvolupant, entre d’altres les següents mesures:

a) Tornar a finançar l’educació infantil de 0 a 3 anys en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de l’any 2020 i impulsar l’augment del nombre de places 
en l’educació infantil de 0 a 3 anys, garantint-ne la gratuïtat per als alumnes, amb 
l’objectiu d’incrementar les taxes d’escolarització en aquestes edats, especialment a 
les famílies menys afavorides econòmicament, i de millorar la conciliació de la vida 
laboral i familiar.

b) Garantir que la Inspecció de Treball, dins de les seves competències, vetlli pel 
compliment de la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
molt especialment dels articles 43, 45, 46 i 48, tal i com recollia la Moció 117/XI del 
Parlament de Catalunya sobre la pobresa femenina.

c) Reduir les llistes d’espera en dependència, assegurant la qualitat de l’ocupació 
dels professionals del sector, prioritzant les següents mesures:

 i) Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia.
ii) Recuperar la universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
iii) Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics, garantint 

les millores laborals dels professionals del sector.
 iv) Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei.
v) Reduir els terminis de valoració de la dependència i la redacció del Pla Indi-

vidual d’Atenció.
d) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 

gènere, per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en el lloc 
de treball.

e) Impulsar la realització de campanyes i actuacions que fomentin la coresponsa-
bilitat i que permetin harmonitzar els diferents temps de vida de les persones.

11. Reforçar la incorporació de la perspectiva de gènere en la política penitencià-
ria del Govern de la Generalitat amb les següents mesures:

a) Revisar, ampliar i diversificar els programes d’activitats formatives de les pre-
ses, evitant caure en programes destinats a treballs feminitzats.

b) Incorporar en els programes de formació d’accés i de formació continuada un 
mòdul sobre igualtat de gènere. Els funcionaris encarregats de vigilar les dones a 
les presons han de rebre formació específica relativa a les necessitats de les recluses 
i els seus drets.

c) Incorporar la perspectiva de gènere en la política penitenciària de Catalunya 
en totes les seves fases, des de l’ingrés fins a tots els vessants de l’internament, fent 
èmfasi en les relacions familiars i l’assistència sanitària.

12. Avançar en la integració del sistema sanitari i social mitjançant el desenvolu-
pament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) 
per disminuir el biaix de gènere en la cura dels malalts.

13. Realitzar un pla especial de cribatge del càncer de coll d’úter per augmentar 
el percentatge de dones que hi participen, especialment en aquells col·lectius d’alt 
risc.

14. Augmentar el percentatge de nadons que realitzen el contacte pell a pell a Ca-
talunya i incloure els indicadors de resultats en el Portal de la Transparència.

15. Presentar a la Comissió de Salut un Pla integral per a la millora de la conci-
liació familiar en el sistema sanitari.

16. Instaurar un test de valoració de símptomes depressius postpart des dels CAP 
per a la seva detecció i prevenció, i estendre el model de l’Hospital Clínic de Bar-
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celona que atén de manera conjunta en un hospital de dia mare-nadó a dones que 
pateixen aquest tipus de trastorn al conjunt de centres hospitalaris de Catalunya.

Proposta de resolució 2

Lluita contra la màxima desigualtat: la violència masclista

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclo-

gui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també la prevenció de 
l’assetjament escolar per raó de gènere als centres educatius, espais d’oci educatiu i 
espais juvenils. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament reforçarà els meca-
nismes necessaris per a detectar precoçment els casos d’assetjament escolar per raó 
de gènere en aquests centres o espais.

2. Donar compliment a la Resolució 284/XII del Parlament de Catalunya sobre 
l’impuls de projectes per a prevenir la violència masclista entre les dones i entre els 
joves, per tal de:

a) Impulsar una plataforma d’informació, interacció i recomanacions  específiques 
per a dones, i per a la societat en general, amb un apartat especial per a joves que 
hagin patit o puguin patir violència sexual, que faciliti alternatives sobre els circuits 
de sortida i n’eviti la normalització, i incloure-hi així mateix eines perquè els homes 
puguin identificar els principals problemes de la masculinitat tradicional i puguin 
aprendre més sobre les noves masculinitats.

b) Destinar els recursos necessaris per a continuar impulsant d’una manera im-
mediata projectes preventius adreçats a joves, i dur a terme accions informatives i 
formatives que prioritzin la transformació dels imaginaris col·lectius i dels estereo-
tips predominants sobre feminitat i masculinitat i també referides a diferents aspec-
tes de seguretat a internet, com ara el ciberassetjament o la violència sexual.

3. Sense perjudici de les mesures de formació i conscienciació social que s’han 
d’aplicar en altres àmbits, fer un estudi amb caràcter d’urgència que determini les 
necessitats reals del nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra que hagin de ser des-
tinats al Grup d’Atenció a la Víctima, en els casos de violència masclista.

4. Desplegar completament la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, dotant-la d’un pressupost suficient per combatre les agressions 
sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i de nenes, la mutilació genital feme-
nina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes 
armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

5. Garantir la dotació pressupostària necessària per combatre la violència mas-
clista en tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica i d’inserció 
sociolaboral.

6. Dissenyar programes específics d’atenció i suport a les víctimes conegudes 
com a «víctimes invisibles» de la violència masclista, tals com les filles i fills me-
nors, familiars i amistats de les víctimes directes.

7. Reforçar amb cursos presencials la formació especialitzada als professionals 
afectats per la Llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
i en especial als professionals i funcionaris d’educació i sanitat per a la detecció i 
prevenció en matèria de política de violència masclista.

8. Intensificar la coordinació entre administracions i organismes públics per mi-
llorar la resposta en la lluita contra la violència masclista.

9. Crear un protocol d’actuació per a les persones que hagin estat testimonis d’un 
cas de violència masclista.

10. Garantir els drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans, 
tal i com recollia la Resolució 727/XI del Parlament de Catalunya,
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a) Desplegant totalment la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, i dotar-la de pressupost suficient per a combatre les agressions se-
xuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina o 
el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de conflictes armats 
i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

b) Cobrir totes les places possibles en serveis d’acolliment i recuperació per a 
dones i nenes víctimes d’aquests crims, amb una atenció integral d’assistència sani-
tària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

c) Garantir la dotació pressupostària del Pla de protecció internacional a Catalu-
nya, en vigor des del 2014, i el Protocol de protecció de les víctimes del tràfic d’éssers 
humans a Catalunya, en vigor des del 2013, amb una atenció especial als col·lectius 
més vulnerables i a les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

d) Fer un informe d’avaluació del desplegament de la Llei 5/2008 del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista, amb relació a l’accés als drets per part de les dones 
i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

e) Crear més centres d’acollida arreu del territori per a dones i nenes víctimes de 
crims, abusos i violència masclista per tal de cobrir l’atenció integral d’assistència 
sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

11. Revertir les retallades que ha sofert el «Programa 322. Polítiques de dones» 
en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya els últims deu anys; de les quals, 
la Xarxa d’Informació i Assessorament SIADS, la línia 900.900.120 d’atenció a 
dones en situació de violència, els programes de formació i capacitació en matèria 
de violència masclista i el Pla de formació del personal de les administracions pú-
bliques en matèria d’igualtat entre gèneres i de violència masclista, en són serveis i 
actuacions destacats.

12. Aprovar la normativa de creació d’Unitats de Valoració Forense Integral i 
insta el Govern a posar-les en marxa de manera immediata després de l’aprovació 
de la dita normativa.

13. Actuar contra la pobresa femenina, tal i com recollia la Moció 117/XI del 
Parlament de Catalunya, per tal de:

a) Elaborar plans específics d’inserció laboral per a víctimes de violència de gè-
nere, que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació 
professionals.

b) Desplegar totalment la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, i dotar-la de prou pressupost per a combatre les agressions sexuals, el 
tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i el risc 
de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats i la 
violència contra els drets sexuals i reproductius.

c) Crear un paquet de mesures de formació en igualtat per a orientar i sensibilit-
zar la comunitat escolar en la prevenció, la detecció i la intervenció de la  violència 
masclista, i un protocol de compliment obligatori per a tots els centres educatius 
–públics, concertats i privats–, dirigit al personal docent, al personal extern i a 
l’alumnat, que introdueixi la perspectiva de gènere de manera transversal en els cen-
tres, tant en els espais formals com en els espais informals, ja que introduir l’educa-
ció sexual i afectiva en igualtat i continuar-hi treballant de manera transversal en el 
conjunt de totes les matèries al llarg de les diverses etapes educatives té per objecte 
apoderar les joves per a garantir-los l’autonomia i perquè es puguin adquirir pautes 
sobre models de relació no sexistes entre homes i dones, transformar els imaginaris 
socials i apostar per relacions igualitàries, tal i com recollia la lletra c) de la Moció 
82/XI sobre las violència de gènere.
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Proposta de resolució 3

Igualtat d’oportunitats per a dones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció al col·lectiu de dones amb dis-
capacitat, insta el Govern de la Generalitat a reaccionar contra la pobresa femenina, 
tal i com recollia la Moció 117/XI del Parlament de Catalunya, per mitjà de:

a) Garantir el dret de les dones i nenes amb discapacitat al ple exercici, sense in-
gerències de cap mena, de llurs drets sexuals i reproductius.

b) Garantir el dret de les dones amb discapacitat a la participació plena i en 
igualtat en el mercat laboral, adoptant mesures específiques d’inclusió laboral que 
incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació professio-
nals.

c) Fer estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb discapacitat en 
diferents contextos, per a poder desenvolupar plans específics adaptats a la realitat.

d) Fomentar l’emprenedoria de les persones amb discapacitat, per mitjà d’un ser-
vei d’assessorament integral.

Proposta de resolució 4

Igualtat d’oportunitats de les dones en el col·lectiu LGTBI+

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya sobre el 

garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones 
LGBTI+, en especial els següents punts:

Rebutjar i combatre el discurs transfòbic, excloent i patologitzant sostingut pel 
moviment Feministes Radicals Transexclusionàries (TERF, pel nom en anglès), que 
pretén excloure de la lluita feminista les persones transgènere que van néixer amb el 
sexe masculí assignat però que s’identifiquen amb el gènere femení.

Potenciar la memòria LGBTI+ per mitjà del reconeixement de les aportacions de 
dones lesbianes en l’art, la música, la ciència, l’activisme i altres àmbits.

Dissenyar i difondre campanyes informatives i de sensibilització adreçades a les 
persones bisexuals i a la població en general per a donar a conèixer llur discrimina-
ció específica i invisibilitzada i per a eradicar la bifòbia.

Declarar el 8 de desembre Dia Internacional de la Pansexualitat i dur a terme 
una campanya institucional d’informació i visibilització.

2. Donar compliment a la Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya sobre 
el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a les persones transgènere, amb 
relació a l’atenció sociosanitària de les persones transgènere i intersexuals, per mitjà 
de les actuacions següents:

a) Fer el desplegament efectiu dels articles 16.3.i i 23.3 de la Llei 11/2014, rela-
tius al dret a consulta, a la informació específica i a l’atenció integral per a persones 
transgènere i intersexuals. Aquest desplegament ha d’oferir a les persones transgè-
nere prou informació sociosanitària, inclosa la pedagogia sexual, abans i després 
del trànsit, tant si s’ha dut a terme la cirurgia de reassignació sexual com si no s’ha 
fet, per a proporcionar un veritable assessorament i acompanyament, tant a aquestes 
persones com a les del seu entorn, si cal.

b) Fer efectiva la totalitat del desplegament territorial del nou model d’atenció a 
les persones transgènere en els termes del model actual, per mitjà de la comissió de 
seguiment de la implantació del model d’atenció a la salut de les persones transgè-
nere a Catalunya, formada per professionals experts, representants de la plataforma 
transgènere, societats científiques i l’Administració pública.
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c) Reforçar, en els pròxims pressupostos de la Generalitat, els recursos per a as-
segurar l’accés de les persones transgènere a una cartera de serveis específica i in-
crementar l’activitat quirúrgica relacionada.

3.Donar compliment a la Resolució 185/XII del Parlament de Catalunya sobre 
la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere, per mitjà de les actua-
cions següents:

a) Elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones 
transgènere.

b) Elaborar un programa d’inserció sociolaboral adreçat específicament al col-
lectiu de persones transgènere que inclogui itineraris personalitzats en orientació, 
formació i qualificació professionals, i també els recursos necessaris per facilitar la  
visibilització i la denúncia de les discriminacions, d’acord amb el que estableix  
la Llei 11/2014.

c) Fer una campanya contra l’estigmatització i la discriminació de les persones 
transgènere que elimini els prejudicis en la contractació d’aquestes persones.

d) Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laboral de les persones 
transgènere.

Proposta de resolució 5

Igualtat d’oportunitats en l’àmbit esportiu

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.Fer, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, en col·laboració amb les 

federacions esportives, una campanya de foment de l’esport base, en què es vegin 
figures esportives femenines en esports majoritàriament practicats per homes i, a la 
inversa, figures esportives masculines en esports majoritàriament practicats per do-
nes, per tal de posar fi als prejudicis i posar en valor la feina dels esportistes d’elit 
d’ambdós sexes en totes les modalitats.

2. Fer, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, en col·laboració amb les fe-
deracions esportives, una campanya de sensibilització i conscienciació per la lluita 
contra el sexisme en l’esport, per tal de treballar en l’assoliment de la igualtat efec-
tiva entre homes i dones en tots els àmbits.

3. Elaborar, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, una campanya de di-
vulgació per a potenciar l’accés de la dona a la professió d’àrbitre, que doni a conèi-
xer projectes com el desenvolupat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres, a imatge de les 
grans lligues femenines europees, com les d’Alemanya, Suècia o Dinamarca, amb 
l’objectiu d’aconseguir la integració de la dona en el món de l’arbitratge i d’augmen-
tar-ne la presència en les lligues femenines i masculines, tant en les d’elit com en les 
que no ho són, i que doni a conèixer també les experiències positives en les lligues 
europees, com a mecanisme per a fomentar l’esport femení.

4. Dur a terme un estudi, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, dels 
equips d’esport base femenins per tal de detectar els perjudicis i les necessitats es-
pecífics d’aquests equips que deriven del fet de no competir en igualtat de condi-
cions amb els equips masculins, i establir, en funció del resultat de l’estudi, una sèrie 
d’ajuts destinats a pal·liar aquests perjudicis específics.

5. Redactar un codi de bones pràctiques relatives al bon comportament, el joc 
net, el respecte i la lluita contra el sexisme i el racisme envers els entrenadors, els 
jugadors, els àrbitres i els àrbitres assistents als camps, les pistes i les instal·lacions 
esportives en general.

6. Elaborar i presentar un llibre de bones pràctiques de l’esport femení en els 
mitjans de comunicació públics i privats per tal de garantir el tractament igualitari 
de la informació esportiva.
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7. Avaluar el seguiment que els mitjans de comunicació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals fan de l’esport femení i presentar una pla de comuni-
cació específic que augmenti la presència de l’esport femení en els mitjans de co-
municació públics.

8. Condicionar les ajudes publiques a competicions esportives a la obligatorietat 
d’equiparació retributiva en els premis del mateix event, indistintament del gènere.

9. Establir una dotació pressupostària adequada per a dur a terme les mesures 
que inclou aquesta resolució i permetre’n la posada en marxa immediata des del mo-
ment en què es formulin.

Proposta de resolució 6

Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y empresarial

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar medidas que tengan como finalidad la conciliación y faciliten la con-

tratación de sustitutos o trabajadores durante el tiempo de baja, cuidado de personas 
dependientes o de permiso de maternidad y paternidad, para que no tengan que in-
terrumpir su actividad.

2. Crear de una bolsa de ocupación, ordenada por perfiles profesionales para que 
los autónomos que se hayan visto obligados a coger la baja por accidente o enferme-
dad o hayan solicitado el permiso de maternidad y paternidad, tengan más facilida-
des para contratar a alguien que los releve y no tengan que interrumpir su actividad.

3. Establecer incentivos para aquellas empresas, y especialmente pimes, mi-
croempresas y autónomos, que faciliten a sus trabajadores acogerse a reducciones de  
jornada, flexibilización de horarios o teletrabajo para el cuidado de los hijos o  
de familiares con dependencia.

4. Garantizar que la Inspección de Trabajo, dentro de sus competencias, vele por 
el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, especialmente de los artículos 43, 45, 46 y 48.

a) Incrementando los recursos técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo 
para mejorar el control y cumplimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral.

b) Dotar a la Inspección de Trabajo de personal formado y especializado en gé-
nero que pueda actuar de oficio para detectar e identificar discriminaciones labo-
rales.

c) Fomentar la identificación de los conceptos retributivos para cada uno de los 
puestos de trabajo para evitar que haya cualquier tipo de discriminación de género.

5. Diseñar un Sistema de Transparencia Salarial (STS) para empresas y entida-
des que permita facilitar una información objetiva y estandarizada sobre la remune-
ración de los trabajadores, con el fin de poder establecer indicadores que permitan 
identificar las diferencias injustificadas de remuneración y que permitan evaluar el 
cumplimiento de la normativa de igualdad de los trabajadores en el seno de la orga-
nización analizada.

6. Facilitar la implementación del Sistema de Transparencia Salarial (STS) en las 
empresas y entidades para que analicen su estructura salarial y faciliten informa-
ción periódica sobre el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Sistema 
de Transparencia Salarial (STS).

7. Regular el proceso de selección de personal, anonimizando las primeras fases 
del proceso de contratación para evitar que se sesgue por sexo o por edad, evitando 
que los nuevos modelos de negocio en la economía digital perpetúen la brecha de 
género. Realizar controles sobre los algoritmos utilizados para encontrar puestos de 
trabajo para que no incluyan sesgos de género.

8. Establecer medidas que tengan como objeto impulsar planes de igualdad en 
los colegios profesionales con la finalidad de que los mismos velen por la igualdad 
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de oportunidades y eviten cualquier tipo de discriminación y especialmente en los 
órganos de decisión.

9. Impulsar políticas activas de prevención de riesgos laborales con dimensión 
de género, para poder intervenir y garantizar la seguridad y la salud de las mujeres 
en el puesto de trabajo.

10. Constituir en el plazo máximo de tres meses, el Consejo de Mujeres Em-
prendedoras, con la participación de organizaciones patronales y sindicales, con 
el objetivo de tratar y aportar soluciones a las problemáticas específicas que tienen 
que superar las mujeres en el ámbito de las empresas. Antes de finalizar el siguiente 
período de sesiones se deberán convocar las primeras reuniones del citado Consejo.

11. Abrir una línea de subvenciones con el objeto de financiar los costes de las 
cotizaciones de la Seguridad Social a las que hacen frente las mujeres autónomas 
que hayan retomado su actividad en los dos años siguientes a la fecha de cese des-
pués de la maternidad. Esta línea permitirá ampliar dos años más la tarifa plana 
inicial actual.

Proposta de resolució 7

Igualtat d’oportunitats en l’àmbit polític i en els mitjans de comunicació 
públics

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Commemorar anualment l’aniversari del naixement de Clara Campoamor per 

la seva importància en la consecució del vot femení.
2. Crear un grup de treball que desenvolupi i proposi mesures destinades a fo-

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

3. Retre comptes davant la Comissió d’Igualtat de les Persones de l’estat d’imple-
mentació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, dels plans elaborats per l’Institut Català de les Dones 
(ICD) derivats de l’aprovació de la Llei 17/2015, així com de totes les mesures que 
estaria duent a terme per arribar a la igualtat efectiva entre homes i dones.

4. Reforçar el desenvolupament del Pla director de formació en equitat de gènere 
de Catalunya 2017-2020, per incorporar professionals amb formació especifica en 
igualtat de gènere implantant mesures d’igualtat i participar en la diagnosis, l’aplica-
ció, l’avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques que adopti.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat perquè insti la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a:

5. Assumir el compromís amb la igualtat de sexes, tal i com recollia la Resolució 
416/XI del Parlament de Catalunya, implementant les següents mesures:

a) Vetllar perquè els continguts de la seva programació siguin respectuosos amb 
les dones i reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i de respecte a les dones i 
perquè hi hagi una presència equilibrada dels dos sexes en els continguts i en la pro-
jecció pública de la Corporació.

b) Adoptar totes les mesures necessàries perquè la composició de les tertúlies en 
els mitjans de la Corporació es correspongui amb la composició real de la societat 
catalana, i garantir d’aquesta manera la proporcionalitat de presència de dones en 
aquests programes.

Proposta de resolució 8

Igualdad de oportunidades en el medio rural

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
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Desarrollar una campaña informativa en todos los ámbitos sectoriales agrarios 
de la existencia y posibilidades de la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias, posibilitando el conocimiento de las posibilidades y be-
neficios que deriva.

Fomentar los espacios de cooperación entre las redes y organizaciones de muje-
res que trabajen género y desarrollo sostenible en el medio rural en Cataluña.

Llevar a cabo acciones formativas específicas que favorezcan el emprendimiento 
de las mujeres en el mundo rural.

Proposta de resolució 9

Igualdad de oportunidades en la carrera académica e investigación

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Dar cumplimiento a la Resolución 270/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

la brecha de género en la carrera docente y en la investigación,
a) Ampliando los períodos de medición o de consideración en todas las evalua-

ciones de investigación o docencia que dependan de la Generalitat en que haya res-
tricciones temporales, con el objetivo de paliar los parones en la carrera académica, 
en aquel período o en el inmediatamente anterior, por razón de maternidad, pater-
nidad, enfermedad, cuidados, violencia machista o cualquier otra que implique un 
permiso reconocido legalmente.

b) Aplicando factores de corrección temporales para paliar los parones en la ca-
rrera académica por las razones a las que hace referencia la letra a), que incluyan 
acciones positivas en relación con la maternidad o paternidad y con la violencia 
machista.

c) Incluyendo en los formularios de solicitud un apartado para poder indicar las 
situaciones a las que hace referencia el apartado a) que hayan provocado interrup-
ciones en la carrera académica, investigadora, docente o de gestión.

d) Instando al Gobierno de España y a las instituciones competentes a establecer 
medidas como las que expone esta resolución.

e) Instando a las universidades y a los organismos de investigación públicos a es-
tablecer medidas como las que expone esta resolución en todas las valoraciones en 
el ámbito interno, tanto en investigación como en docencia.

f) Instando a las universidades a incorporar en sus planes de igualdad efectiva 
medidas como los que expone esta resolución.

g) Dando cuenta en sede parlamentaria del cumplimiento de esta resolución en 
el transcurso de 2020.

Proposta de resolució 10

Igualtat d’oportunitats a l’Agenda 2030 de l’ONU

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Actuar en el sentit de donar compliment a l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les 

Nacions Unides, tal i com recollia la Resolució 689/XI del Parlament de Catalunya, 
per tal de:

a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 
les seves polítiques.

b) Informar de com té previst implementar l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 a fi de 
poder-ne fer el seguiment.

c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a implementar l’objectiu 5 de 
l’Agenda 2030:

i) Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes 
arreu del món.
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ii) Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els 
àmbits públic i privat, inclosos el tràfic de persones i l’explotació sexual o d’altres 
tipus.

iii) Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i for-
çat i la mutilació genital femenina.

iv) Reconèixer i valorar el treball domèstic i el treball de cura no remunerats mit-
jançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació 
de polítiques de protecció social, com també mitjançant la promoció de la responsa-
bilitat compartida a la llar i a la família, segons procedeixi a cada país.

v) Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportu-
nitats de lideratge a tots els nivells de la presa de decisions en la vida política, eco-
nòmica i pública.

vi) Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproduc-
tius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre 
la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents 
finals de les seves conferències de revisió.

vii) Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics 
en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i 
altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat 
amb les lleis nacionals.

viii) Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la 
informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de la dona.

ix) Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la 
igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes a tots els nivells.

Palacio del Parlamento, 16 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez

Portavoz del GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 

COMÚ PODEM (REG. 54362, 54496)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-
00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Dels feminismes diversos

El Parlament de Catalunya
1. Reconeix que el feminisme, divers i inclusiu, és l’única resposta possible da-

vant un sistema patriarcal que té la seva màxima expressió en les violències mas-
clistes i s’assenta sobre la desigualtat d’oportunitats, la precarització femenina, la 
pervivència dels rols de gènere i la desvalorització i explotació de les cures.

2. Reconeix la diversitat dels feminismes i la importància de les interseccionali-
tats (vulnerabilitat social, dones migrants, racialitzades, diversitat funcional, dones 
rurals, etc), així com la inclusió dins de la seva diversitat a totes les persones trans-
gènere, cisgènere i intersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es 
volen relacionar amb cap espectre de gènere binari.

3. S’oposa fermament a actituds negacionistes que posen en dubte l’existència de 
les violències masclistes, causades per un sistema patriarcal que obstaculitza l’exer-
cici ple dels drets de les dones i impedeix la igualtat efectiva entre homes i dones.

Proposta de resolució 2

De la lluita contra les violències masclistes

El Parlament de Catalunya
1. Reconeix que queda camí per recórrer en la definició d’una estratègia coor-

dinada en l’abordatge integral contra les violències masclistes i insta el Govern de 
la Generalitat a, complint el que s’especifica a l’article 82 de la Llei 5/2008, atorgar  
de manera efectiva a la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la  
violència masclista (CNVM) el «rol de coordinació institucional, d’impuls, segui-
ment, control i avaluació de les actuacions en l’abordatge de la violència masclista» 
ja que fins ara s’ha limitat a una funció informativa amb la pèrdua conseqüent de 
l’expertesa i coneixement del territori que hi ha a la CNVM.

2. Insta el Govern a concretar i exemplificar el compromís polític amb la lluita 
contra les violències masclistes amb una dotació de recursos suficients per garantir 
la implementació i desenvolupament de la llei 5/2008 en especial:

a) Implementar al llarg del 2020 tots els Serveis d’Intervenció Especialitzada 
(SIES) que falten per arribar als 16 mínims necessaris per garantir l’equitat territo-
rial en la intervenció especialitzada;

b) Augmentar el pressupost dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) de com a mínim un 35% en coordinació amb els ens locals

c) Destinar els recursos necessaris per habitatge per a víctimes de violència que 
garanteixin la reparació de les víctimes, fent desaparèixer el temps d’espera actuals 
i equiparant la resposta que es dóna des de les diferents administracions davant les 
situacions d’emergència. En aquest sentit, es realitzarà una avaluació trimestral que 
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inclogui meses d’emergència, cases d’acolliment, pisos pont, per poder establir les 
necessitats concretes pel segon semestre del 2020 i el 2021.

d) Crear una línia pressupostària amb recursos específics per a donar resposta a 
matrimonis forçats i mutilació genital femenina.

3. Insta el Govern a generar durant el primer trimestre de 2020 espais de treball 
conjunt i coordinació entre la xarxa d’atenció a les violències masclistes i la xarxa 
de protecció a la infància i adaptar els serveis i protocols de manera que tots els i 
les professionals d’infància i joventut han de tenir formació en violències masclistes 
i en perspectiva de gènere.

4. Insta el Govern a garantir l’especialització dels cossos de funcionariat que 
treballen en el desplegament de la política pública d’abordatge de les violències 
masclistes (VM) tal i com recull la Llei 5/2008 i la Llei 17/2015. Aquesta política 
pública no es pot deixar en mans de cossos generals i cal crear un cos específic d’es-
pecialistes en gènere i en violències masclistes.

5. Insta el Govern a exercir la potestat que li reconeix la Llei 5/2008 i personar-se 
com a acusació popular en les denúncies per violència masclista en cas de feminici-
di, sigui o no en l’àmbit de la parella.

6. Insta el Govern a implementar un pla de lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitat d’explotació sexual i de cures que superi la perspectiva policial i jurí-
dica que ha imperat fins ara i que garanteixi la correcta coordinació i derivació de 
casos, així com la col·laboració amb les entitats que treballen en la defensa dels drets 
humans de les dones i a les que en presten assistència i assessorament en el marc 
dels estàndards que marquen els Protocols de Palermo.

7. Insta el Govern a visibilitzar els recursos disponibles per a la lluita contra les 
Violències Masclistes mitjançant una partida específica a la proposta de pressupos-
tos de 2020.

8. Manifesta el seu suport a una reforma del Codi Penal que elimini el supòsit 
d’abús sexual que acaba sent un mecanisme per a la impunitat de delictes sexual, i 
reclama una reconeixement al consentiment explícit afirmatiu de les dones per man-
tenir relacions sexuals. Només sí és sí.

Proposta de resolució 3

De les polítiques de dones

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir el rol de l’Institut Català de les Dones (ICD) com a garant de desple-

gament i compliment de les polítiques d’igualtat dotant-lo de competències efectives 
i recursos per desenvolupar de manera eficient i amb resultats el seguiment, coordi-
nació i monitoratge d’execució de dites polítiques a tots els Departaments de la Ge-
neralitat, com a ens rector de les polítiques d’igualtat entre homes i dones

2. Garantir la democratització i l’expertesa de la presidència de l’ICD implantant 
un sistema de ratificació de la persona proposada pel Govern per, almenys, 2/3 parts 
del Parlament de Catalunya.

3. Recuperar, com a mínim, la dotació pressupostària de 12 M€ per a l’Institut 
Català de les Dones a la proposta de pressupostos del 2020 per tal de garantir el 
desplegament i fer efectiva la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes i per a rea-
litzar una coordinació efectiva de l’equitat de gènere als altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya.

4. Realitzar una auditoria de gènere dels pressupostos i polítiques públiques exe-
cutades en el període 2017-2019 que serveixi de base per a desenvolupar nous pro-
jectes i polítiques basades en la igualtat i l’equitat. Per propers exercicis, a partir del 
2020, implementar pressupostos amb perspectiva i impacte de gènere per a tots els 
departaments de la Generalitat.
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5. 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 requi-
sit obligatori i necessari per a optar a la licitació dels contractes de la Generalitat de 
Catalunya, així com a generar els canvis legislatius necessaris per a que qualsevol 
contractació pública a Catalunya hagi d’incorporar clàusules de gènere de manera 
obligatòria.

6. Garantir que s’implementen polítiques efectives que vetllin pel reconeixement 
i la garantia de tots els drets de les persones que exerceixen la prostitució, així com 
eliminar les lleis i les normatives que les penalitzen i discriminen.

Proposta de resolució 4

De la participació política

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que els espais de presa de decisió de les institucions i de les adminis-

tracions públiques estan lluny de la paritat i els reclama revisar el seu funcionament 
patriarcal i etnocèntric.

2. Rebutja absolutament l’exclusió de les dones migrades del dret de sufragi ac-
tiu i passiu.

3. Insta el Govern a fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a:
a) Derogar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat 

Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa.
b) Garantir el dret de sufragi actiu i el dret de sufragi passiu a totes aquelles 

persones residents, tinguin o no la nacionalitat espanyola, almenys en les eleccions 
municipals.

4. Insta el Govern a promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en el 
funcionament de les organitzacions socials i polítiques, d’acord amb els criteris se-
güents:

a) Les organitzacions socials, sindicals i partits polítics hauran d’adoptar plans 
d’igualtat i protocols contra les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

b) Fomentar els colideratges per visibilitzar les dones i facilitar la no saturació 
del temps de les persones que encapçalen les organitzacions.

c) Adoptar mesures d’acció positiva per a la representació de les dones migra-
des i/o racialitzades, les dones gitanes, les dones amb diversitat funcional, les dones 
amb orientació sexual i identitat de gènere no normatives, i les dones grans i joves.

d) Condicionar una part dels ajuts que reben les organitzacions sindicals i po-
lítiques a impartir formació en valors feministes als seus membres, per fomentar 
una participació lliure de sexisme, racisme, normalisme i LGTBI-fòbia, així com a 
l’enfortiment de la secretaria/àrea/grup de dones/igualtat de gènere/feminismes de 
l’organització.

5. Insta el Govern a fer els canvis legislatius i reglamentaris necessaris per tal de 
convertir el Consell Nacional de les Dones de Catalunya i altres òrgans de participa-
ció en òrgans veritablement autònoms, amb pressupost propi, on els poders públics 
retin comptes de la seva actuació, amb dictàmens orientadors per a les administra-
cions públiques dels diferents nivells territorials i obrin vies per a incorporar els col-
lectius que integren el moviment feminista en els mateixos.

Proposta de resolució 5

Per una educació feminista

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Garantir una única xarxa educativa pública i/o comunitària, laica, feminista i 
diversa que assenti les bases de la igualtat d’oportunitats i de la lluita contra qualse-
vol tipus de discriminació.

2. Posar els mitjans necessaris per tal que existeixi una coordinació constant en-
tre el Departament d’Ensenyament i l’Institut Català de la Dones que garanteixi que:

a) L’educació sexual amb perspectiva de gènere sigui present en tots els nivells 
de l’educació reglada incloent-la en el currículum educatiu.

b) Hi ha educació continuada en totes les etapes de la vida acadèmica respecte a 
la prevenció de les violències masclistes.

3. Introduir en els currículums de tots els nivells la perspectiva de gènere i la vi-
sibilitat de les aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement.

4. 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.

5. Fer formació específica per a docents i personal de suport educatiu en coedu-
cació, obligatori i presencial, sobre la visualització positiva de la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere, prevenció de la discriminació en tots aquests àmbits.

Proposta de resolució 6

Per una economia feminista

El Parlament de Catalunya
1. Reconeix que el sistema capitalista és un sistema econòmic patriarcal que té 

com conseqüència l’aprofundiment de les desigualtat i la feminització creixent de 
la pobresa i que, per tant, és necessari desenvolupar un sistema econòmic que en-
lloc de prioritzar l’acumulació de capital prioritzi l’assoliment dels drets humans i 
el benestar de les persones.

2. Reconeix que el treball domèstic i de cures és imprescindible per al sosteni-
ment de la vida i insta el Govern de la Generalitat a emprendre les accions neces-
sàries per a avançar en la redistribució de tasques de cures, garantir els drets de les 
persones que cuiden i reconèixer les cures com a bé social de primer ordre i amb el 
prestigi que li correspon pel paper essencial que juguen en garantir una vida digna.

3. Insta el Govern a elaborar el mapa de recursos públics per a la cura i impulsar 
un pla de millora i finançament dels recursos i els serveis de cura com les escoles 
bressol, centres de dia i residències per a gent gran, per tal d’incrementar l’oferta 
pública, cobrir la demanda de places i garantir l’equitat territorial.

4. Insta el Govern a complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el 
Govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic 
de les escoles bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bres-
sol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i 
s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i 
any, acordats amb els ajuntaments, així com fomentar la tarifació social per motius de 
renda familiar disponible bruta per garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.

5. Insta el Govern a aprovar l’actualització de les tarifes dels serveis de depen-
dència i d’atenció a les persones i destinar la major part d’aquest increment en mi-
llores de les condicions laborals i salarials de les treballadores d’aquests serveis.

6. Insta el Govern a assumir el context de feminització de la pobresa en què es 
troba Catalunya, emprendre un anàlisi acurat i interseccional de la precarització i 
vulnerabilitat econòmica de les dones i emprendre de manera urgent, incloent-les en 
la propera proposta de pressupostos, mesures socials com:
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a) Equiparar, per a dones grans soles, els ingressos percebuts per raó de pensions 
no contributives amb el salari mínim interprofessional.

b) Mesures que garanteixin l’accés a la Renda Garantida a dones de famílies mo-
noparentals, dones migrades en situació de pobresa o dones grans soles.

c) Garantir l’accés prioritari a l’oferta d’habitatge social a les dones en situació de 
pobresa i l’accés directe a dones en situacions especialment vulnerables.

d) Incorporar mesures concretes per a les dones sense llar a l’Estratègia per a 
l’abordatge del Sensellarisme.

Proposta de resolució 6 bis

Pels drets laborals i la conciliació

El Parlament de Catalunya
1. Reconeix l’accés desigual i precaritzat de les dones al mercat de treball, l’exis-

tència de segmentació vertical i horitzontal que es tradueix en una bretxa salarial 
alarmant, parcialització de la jornada laboral femenina i els anomenats «sostre de 
vidre i terra enganxós».

2. Alerta el Govern sobre les del tot insuficients mesures de conciliació laboral i 
redistribució de les cures i l’insta a presentar un pla a tal efecte amb mesures vincu-
lants de compliment tant per a empreses públiques com privades.

3. Insta el Govern a impulsar un pla de xoc contra la precarietat laboral de les 
dones i l’atur femení.

4. Insta el Govern a desenvolupar itineraris de requalificació laboral dirigits a 
dones que han perdut la seva ocupació davant l’automatització del treball.

5. Insta el Govern a millorar les condicions econòmiques de la dona autònoma 
regulant de forma flexible per facilitar l’autoocupació femenina i adoptant mesures 
fiscals que facilitin la conciliació de la vida personal i laboral de la dona autònoma 
amb càrregues familiars.

6. Insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
a demanar la cotitularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o 
en la producció primària, sigui reconegut en el càlcul de les pensions de la mateixa 
manera que el treball laboral.

7. Insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a 
la ratificació del conveni 189 de l’OIT que regula el treball domèstic.

8. Insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a 
la derogació de la Reforma Laboral.

Proposta de resolució 7

Dones i cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar un programa específic i transversal per a promoure la creació artís-

tica de les dones des de les eines i espais de què disposa la Generalitat, a través dels 
suports a projectes del sectors culturals i el suport als ajuntaments en la programació 
cultural de continguts feministes i creats per dones.

2. Incorporar una persona experta en perspectiva de gènere en la valoració dels 
tots els projectes dels sectors culturals que rebin suport de fons públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

3. Sancionar segons la normativa legal vigent de la Llei 17/2015, del 21 de ju-
liol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la  
comunicació audiovisual de Catalunya les pràctiques laborals, les actuacions dels 
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mitjans audiovisuals i de comunicació que cosifiquin i discriminin les dones i la pu-
blicitat que s’emeti de forma sexista.

4. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per garantir els drets re-
productius de les dones dels sectors culturals i el seu accés a les prestacions i per-
misos de maternitat i a fer compatible les seves feines amb la maternitat, sense que 
aquesta esdevingui la pèrdua d’ingressos i contractes i llacunes de cotització.

Proposta de resolució 8

Ecofeminisme en un context d’emergència climàtica

El Parlament de Catalunya
1. Constata que ens trobem en un context d’emergència climàtica i que les dones 

són més vulnerables davant aquesta emergència a nivell mundial, tal i com proven 
diversos estudis, essent les principals afectades per les migracions climàtiques i la 
majoria de mortes en desastres naturals. Aquesta afectació és conseqüència de la 
feminització de la pobresa, la manca de redistribució dels rols de cures i la precarit-
zació laboral de les dones.

2. Reconeix i es solidaritza amb les defensores del territori que han emprès llui-
tes contra l’extractivisme i la contaminació arreu, com ara Berta Cáceres, Marielle 
Franco, Máxima Acuña, Vidalina Morales, LeeAnn Walters, Phyllis Omido, Van-
dana Shiva i tantes altres que han sabut entendre la importància de defensar els béns 
comuns i el planeta i ho han fet dedicant-hi i arriscant la seva pròpia vida.

3. Insta el Govern a desenvolupar mesures següents:
a) Fer les modificacions legislatives necessàries per a protegir el dret a l’habitat-

ge i fer-ne complir la funció social.
b) Desplegar un pla de rehabilitació energètica d’habitatges, a cost 0 per a les fa-

mílies amb reconeguda vulnerabilitat.
c) Promoure la gestió pública i comunitària de l’aigua, que abasti tot el cicle i 

que parteixi de l’aigua com a dret humà i es basi en principis d’equitat i ecològics.
d) Posar en marxa durant 2020 un procés de Transició Energètica que no es limi-

ti a la substitució de l’energia fòssil per la renovable sinó que promogui el decreixe-
ment energètic i prioritzi els usos socials i reproductius de l’energia.

e) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a possibilitar la 
propietat i gestió pública i/o comunitàries de les xarxes de distribució d’energia ba-
sant-se en criteris ecologistes i d’equitat social.

f) Promoure el mon rural amb criteris de producció ecològica i de proximitat.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez

Portaveu del GP CatECP
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 

COMÚ PODEM, SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 54363)

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

Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels 
drets de les dones (tram. 255-00009/12).

Proposta de resolució

Sobre el dret a la salut i la sanitat pública i els drets sexuals i reproduc-
tius

Dos anys després de l’entrada en vigor de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’uni-
versalització de l’assistència sanitària ens trobem en un context on s’evidencien im-
portants buits i obstacles administratius en el sistema sanitari i d’atenció primària 
cap a les persones migrades sense targeta sanitària. L’actual marc normatiu i admi-
nistratiu com l’exigència d’empadronament amb domicili fix, els criteris tancats per 
interpretar la urgència o el fet de no considerar la interrupció voluntària de l’emba-
ràs (IVE) com a una urgència fan que avui a Catalunya es vulneri el ple dret a la 
salut.

El principal marc opressor rau de la Llei d’Estrangeria que travessa la resta de 
polítiques públiques com en el cas del sistema de salut ja que incorpora paràmetres 
racistes i etnocèntrics que evidencia el racisme institucional que perpetra desigual-
tats. Si bé la Llei 09/2017 marca que durant una urgència els menors i les dones i 
persones embarassades han de ser ateses no sempre és així.

És per això que:
1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a garantir que el 

Servei Català de la Salut ofereix una atenció sanitària universal sense exclusions i 
compleix el marc legal vigent en matèria d’universalització de l’atenció, tot vetllant 
per la supressió d’obstacles administratius que vulneren els drets de les persones mi-
grades, ja sigui per haver estat discriminada per l’empadronament, per la manca de 
targeta sanitària, pels terminis per comprovar l’arrelament, o els criteris clínics per 
determinar l’atenció urgent, entre d’altres.

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Catalunya a tras-
lladar, mitjançant una instrucció immediata, que l’atenció sanitària relacionada amb 
l’embaràs, el part, el postpart o la interrupció voluntària de l’embaràs es farà efectiva 
amb independència de la situació administrativa de la dona o la persona embarassada.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a iniciar el procés de modificació de 
la Llei 09/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària per lec-
tura única amb l’objectiu de garantir l’accés universal a la salut a totes les persones 
incloent-hi aquelles que no tinguin la condició de residents, especialment per garan-
tir l’atenció sanitària a les dones i persones embarassades.

4. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a presentar als 
Grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe sobre l’exclusió del dret a 
l’avortament on hi constin les dades de dones ateses a qui se’ls hi ha requerit el pa-
gament, així com la quantia de les facturacions efectuades per les interrupcions vo-
luntàries d’embaràs. I adoptar les mesures oportunes per rescabalar les persones que 
han patit facturacions d’atencions sanitàries on, tot i tenir dret a l’atenció universal i 
gratuïta, se’ls va fer cobraments indeguts.
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5. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Catalunya a 
donar respostes a l’assetjament que reben dones i professionals sanitàries davant de 
clíniques que practiquen avortaments tot estudiant un canvi legislatiu perquè les 
conductes contra el dret a l’avortament siguin tipificades com a delicte específic.

6. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Catalunya a 
garantir la vacuna del papil·loma humà sense cap exclusió a persones LGTBI, treba-
lladores sexuals que la requereixin indistintament de la seva situació administrativa.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez Carles Riera Albert

Portaveu del GP CatECP Representant del SP CUP-CC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 54364, 54440)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat ge-
neral sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-
00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Proposta de resolució sobre la implementació de la perspectiva feminista 
en l’activitat administrativa

El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’impulsar polítiques que ga-
ranteixin la plena aplicació de les previsions de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’i-
gualtat efectiva de dones i homes, i insta el govern de la Generalitat a:

1. Garantir que tots els Departaments i ens depenents de l’Administració de la 
Generalitat, aplicaran les previsions de la GUIA per a la incorporació de la perspec-
tiva de gènere en els contractes públics, donant instruccions als òrgans de contrac-
tació per tal que incorporin la perspectiva de gènere en els plecs de contractació i,  
si escau, a l’objecte dels contractes, amb la finalitat de garantir una contractació pú-
blica socialment responsable.

Establir, també, mecanismes d’avaluació i seguiment per asegurar el compliment 
efectiu de les mesures esmentades.

2. Implementar i garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els 
procediments de concessió administrativa i de gestió indirecta de serveis públics 
vetllant per a que els ens beneficiaris acreditin l’adopció d’aquestes mesures.

3. Implementar i garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els 
procediments d’atorgament de subvencions i ajuts.

4. Garantir que en qualsevol atorgament de distinció, premi o reconeixement, 
s’avaluarà que les entitats participants disposin d’un mínim del 40% de dones.

5. Assolir un compromís de tots els Departaments de la Generalitat que tots els 
càrrecs de comandament i altres assimilats, facin formació obligatòria en matèria 
de perspectiva de gènere.

Establir, també, mecanismes d’avaluació i seguiment per assegurar el compli-
ment efectiu de les mesures esmentades.

6. Establir de manera obligatòria i efectiva, sempre que sigui possible, la paritat 
de dones i homes, mínim del 40/60, en tots els òrgans col.legiats de totes les admi-
nistracions públiques i ens depenents, creant mecanismes d’avaluació i seguiment 
per assegurar el compliment efectiu de les mesura esmentada.

7. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’aprovar en aquesta legisla-
tura, la Reforma del seu Reglament per incorporar la perspectiva de gènere.

Proposta de resolució 2

Proposta de resolució per eradicar la violència institucional i la victimit-
zació secundària

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar una sèrie 
de mesures que posin fi al maltractament institucional:
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1. Evitant l’assenyalament i la revictimització de les víctimes dels actes que 
atempten contra la llibertat sexual de les dones i vetllant perquè totes les adminis-
tracions actuants a Catalunya assisteixin de manera professional i efectiva les vícti-
mes supervivents.

2. Desplegant el règim sancionador de les infraccions administratives en matèria 
d’igualtat de dones i homes, incloent les relatives a la revictimització de les víctimes 
de violències masclistes per part dels mitjans de comunicació, tal com preveu el Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 i la Llei 17/2015, a fi de ga-
rantir les actuacions de l’Administració de la Generalitat davant de qualsevol acte 
que atempti contra la igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya.

3. Creant la figura de garant de la igualtat efectiva de dones i homes, previst a 
la Llei 17/2015, per atendre les queixes davant de les situacions de discriminacions 
de gènere i impulsar i coordinar l’aplicació, si escau, del règim sancionador com a 
conseqüència de males praxis.

4. Dotant l’ICD del pressupost necessari per tal de poder elaborar estudis que 
comptin amb la col·laboració d’universitats, entitats i expertes en violència Institu-
cional; uns estudis que, amb indicadors i dades, permetin al Govern comptar amb 
un diagnòstic de tenir una radiografia de la violència institucional o victimització 
secundària a Catalunya que possibiliti el disseny de polítiques més efectives.

5. Instant el Govern espanyol a:
a) Exigir que els membres de la judicatura tinguin formació en drets humans i 

específicament en drets de les dones.
b) La derogació de les lleis causants de violència institucionals, com la Llei Mor-

dassa, la Llei d’Estrangeria, i la Llei de la Reforma Laboral, tal i com es va aprovar 
a la moció 132/XII.

c) Que faci una reforma del Codi Penal referent als delictes sexuals que afecten 
de manera desproporcionada a dones i nenes (de manera que es garanteixi la pro-
tecció a l’autonomia sexual i el consentiment lliure) d’acord amb els estàndars in-
ternacionals reconeguts en el Conveni d’Istambul, i que suposi la retirada del terme 
«abús sexual».

Proposta de resolució 3

Proposta de resolució sobre l’avenç de l’extrema dreta i el retrocés dels 
drets de les dones

El Parlament de Catalunya denuncia:
1. A les portes de la celebració del 25è aniversari de la quarta Conferència Mun-

dial de la Dona a Beijing, que va permetre consolidar avenços en la igualtat de les 
dones, que veiem perillar drets conquerits.

2. Que l’ascens de l’extrema dreta a Europa, als Estats Units i a l’Amèrica Llatina 
amenaça directament els drets humans i, a través de posicionaments reaccionaris, 
suposen un retrocés dels drets de les dones.

3. Que en un número cada vegada major de països, i en especial a les organitza-
cions internacionals, s’està generant un entorn cada vegada menys segur i insosteni-
ble per a les defensores de drets de les dones.

4. Que l’extrema dreta no és una política entre d’altres. Les seves idees i pro-
clames no són ni respectables ni legítimes. L’ultradreta no la podem qualificar de 
residual sinó que compta cada vegada amb un suport electoral preocupantment alt.

5. Que la violència sí que té gènere. La violència contra les dones és masclisme i 
descriure l’home com la víctima real és una forma de «colonització» dels drets hu-
mans de les dones apropiant-se del llenguatge propi del moviment feminista.

6. Que el qüestionament constant de les víctimes de violència masclista, que no 
es dona en cap altre delicte, contribueix a consolidar la violència institucional.
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7. Que adjectivar el feminisme com a victimista, o pitjor, com a feminazi, és una 
banalització dels horrors del nazisme i una estratègia dels que volen mantenir un 
sistema patriarcal i masclista del que se n’aprofiten.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que:
8. L’Oficina de drets civils i polítics elabori un informe sobre el creixement de 

l’ultradreta a Europa i com aquest afecta els drets de les dones.
9. L’Oficina de drets civils i polítics elabori un informe concret dels drets de les 

dones que estan sent amenaçats a l’Estat espanyol i plantegi solucions per a poder 
protegir-los.

El Parlament de Catalunya sol·licita que:
10 Els grups parlamentaris es comprometin a teixir un cordó sanitari que ens aï-

lli de partits polítics i associacions d’extrema dreta i negacionistes i es comprometin 
a no col·laborar amb ells.

11. La Comissió de seguiment d’Igualtat de les persones modifiqui el seu tí-
tol a «Comissió d’igualtat de les persones i de feminismes» per tal de reforçar des 
d’aquesta comissió el treball relacionat amb els drets de les dones i els feminismes.

12. La Comissió d’estudi de Drets Civils i polítics faci èmfasi en les seves ses-
sions en la vulneració de drets civils i polítics que estan patint les dones en el procés 
d’afebliment de les democràcies liberals.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Gemma Geis i Carreras

Portaveu adjunta del GP JxCat
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 

54365, 54439)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre el reconeixement 
i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Proposta de resolució contra tabús i pel trencament d’estereotips

1. El Parlament de Catalunya constata que la vida de les dones es veu condicio-
nada constantment per tot un seguit de tabús i estereotips que limiten el seu dia a 
dia, de manera que senten l’obligació d’amagar qüestions importants per a elles, al-
hora que reben la pressió social d’acomplir amb uns cànons establerts des de l’he-
teropatriarcat.

2. El Parlament de Catalunya considera que els principals tabús sobre les dones 
que cal eliminar són tot allò vinculat amb:

a. Sistema reproductiu: menstruació, menopausa, dret a no ser mare, esterilitat, 
dol perinatal, etc.

b. Sexualitat: masturbació, mètodes anticonceptius, problemes de lubricació, 
plaer femení, etc.

c. Maternitat: alletament, puerperi, depressió postpart, etc.
d. Salut: endometriosis, síndrome de l’ovari poliquístic, problemàtiques amb el 

sol pèlvic, etc.
e. Cos: genitals, depilació, etc.
3. El Parlament de Catalunya denuncia que l’existència d’aquests tabús provoca 

una manca d’incomprensió social degut a la desinformació existent suscitada pels 
silencis que causen els tabús, així com dificulta una bona gestió dels serveis públics 
davant del desconeixement existent al respecte.

4. El Parlament de Catalunya declara que les dones segueixen sotmeses a tot un 
seguit d’estereotips que cal eliminar, dels quals destaca:

a. Els valors que estan ben considerats en els homes però esdevenen negatius 
quan els té una dona, de manera que, per exemple, enlloc de ser considerades bones 
líders i amb carisma, se les titlla de manaires i manipuladores.

b. Les accions o actituds vitals que en els homes tenen connotacions positives 
però en les dones són condemnades socialment, com per exemple en el cas de la 
promiscuïtat.

c. La cosificació.
d. Associació amb els estudis i professions vinculats a les tasques de tenir cura.
5. El Parlament de Catalunya es compromet a combatre aquests tabús i estereo-

tips mitjançant tota la seva acció parlamentària, sigui a través de les intervencions 
dels diputats i diputades, dels temes tractats o del contingut de les mesures que s’hi 
presenten i debaten.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en la 
seva acció transversal de govern compromesa amb la lluita feminista la lluita contra 
els tabús i el trencament d’estereotips.
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Proposta de resolució 2

Proposta de resolució sobre el consentiment

1. Parlament de Catalunya constata que la violència masclista té múltiples cares, 
i una de les més explícites és aquella que atempta contra la llibertat sexual de les 
dones, atès que el terror sexual serveix per controlar i sotmetre la vida de les dones.

2. El Parlament de Catalunya declara que el consentiment ha de ser explícit i de-
mana que es prenguin les mesures que calguin per tal d’assegurar que les dones, i la 
seva llibertat sexual, siguin garantides, tenint en compte que:

a. La societat demanda que el marc normatiu i les mesures sancionadores s’actu-
alitzin a l’evolució social que hi ha hagut envers el concepte del consentiment.

b. Les relacions sexuals poden interrompre’s en qualsevol moment, i el consenti-
ment es pot retirar en qualsevol circumstància.

c. La inacció, el silenci o la passivitat, com ens ho han demostrar els últims anys 
les sentències de violacions i la resposta ciutadana, no són consentiment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-
vern de l’Estat que ampliï la definició de violació i adapti la seva legislació -com 
ja han fet altres països com Bèlgica, Xipre, Regne Unit, Alemanya, Islàndia, Irlan-
da, Suècia, Luxemburg i Portugal-, per adaptar-se a les noves realitats i garantir els 
drets de les dones en tots els aspectes, també en la llibertat sexual, determinant que 
tot sexe no consentit sempre sigui considerat agressió, tal i com recull la Convenció 
d’Istanbul.

4. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als moviments globals de 
denúncia feminista com són el Me too o El violador ets tu, atès que els considera 
eines imprescindibles de canvi, perquè és gràcies a la força del testimoni de tantes 
dones que les institucions s’estan veient obligades a actualitzar-se per donar resposta 
i garantir els drets humans de les dones, entre ells el de la llibertat sexual.

Proposta de resolució 3

Proposta de resolució sobre la doble victimització que pateixen les do-
nes represaliades

1. El Parlament de Catalunya manifesta que les dones represaliades sempre han 
patit una doble victimització, atès que al patiment sofert per tota persona represali-
ada se’ls incorporen components de discriminació, misogínia i abús com el sexual 
que queden ocults.

2. El Parlament de Catalunya constata que al llarg de la història del nostre país 
trobem nombrosos episodis d’aquesta doble victimització de les dones represaliades, 
alguns exemples d’això en són:

a. Les violacions i posterior robatori de nadons que van patir les preses republi-
canes empresonades durant el primer franquisme.

b. L’oblit de les dones que van ser deportades a camps de concentració Nazis, 
com el de Ravensbrück -l’únic camp dissenyat expressament per a dones i infants, 
on es calcula que van morir 92.000 persones.

3. El Parlament de Catalunya denuncia que la doble victimització és encara vi-
gent actualment i es materialitza a través de vexacions per part d’alguns agents dels 
cossos de seguretat, com, per exemple, les que han denunciat algunes de les detin-
gudes arran de les protestes contra la sentència del procés.

4. El Parlament de Catalunya exposa que les discriminacions i situacions de des-
igualtat de les represaliades empresonades es veuen agreujades –com en el cas de 
totes les dones empresonades- pel fet que les dones representen un 7% de la població 
penitenciària de Catalunya, la qual cosa fa que:
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a. La gran majoria compleixin la seva condemna en centres que han estat pensats 
i dissenyats per a homes, amb el perjudici que això suposa per a elles.

b. En alguns casos, han de conviure totes en un únic mòdul sense la classificació 
per tipologia de delicte, com sí que succeeix entre la població reclusa masculina.

c. La veu de les dones empresonades resta silenciada.
5. El Parlament de Catalunya declara que la invisibilització de l’empresonament 

de la presidenta d’aquest Parlament, Carme Forcadell i Lluís i de la consellera de 
Treball Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i Coll, així com el de totes les re-
presaliades i exiliades són símptoma de la invisibilització de les dones en el conjunt 
de la societat que cal combatre, de manera especial en situacions d’injustícia i pati-
ment, atès que agreugen la seva victimització.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP ERC
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, SUBGRUP 

PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA (REG. 54366)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Gemma 

Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susan-
na Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, representant del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució subsegüent al Debat general sobre el reconeixement i el garantiment 
dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

Exposició de motius
La Plataforma d’Acció de Beijing, del 1995, imaginava un món en el qual totes 

les dones i les nenes poguessin exercir llurs drets en llibertat i viure en igualtat real.
El procés de Beijing va desencadenar una voluntat política que no té retorn, i no 

es poden permetre retrocessos per culpa de cap fonamentalisme passat o present. 
També va assenyalar a escala mundial les discriminacions derivades del patriarcat 
que patien les dones i que eren silenciades. Va connectar i va reforçar l’activisme 
dels moviments de dones en l’àmbit internacional. Avui, gairebé vint-i-cinc anys 
més tard, representants electes del país i de les entitats de dones i expertes agluti-
nades en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, es troben al Parlament de 
Catalunya, per a continuar transformant el món amb petits gestos plens de simbolo-
gia i de compromís cap al futur.

Aquesta proposta de resolució, neix com a fruit dels reptes que van treballar  
de manera conjunta diputades i representants del Consell Nacional de les Dones de  
Catalunya en sis grups de treball (drets humans de les dones, dret a l’educació i la 
cultura, drets laborals i econòmics, dret a la participació social i política, salut i 
drets sexuals i reproductius, i dret de les dones i les nenes a viure lliures de violèn-
cies masclistes) durant el procés del Parlament de les Dones i que va acabar amb la 
Declaració de l’1 de juliol de 2019 del Parlament de les Dones i aprovada per aquest 
Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya, pel que fa als drets humans de les dones, insta el 

Govern de la Generalitat a:
a. Recollir el contingut de justícia de gènere dels instruments internacionals i 

fer-los efectius en les polítiques a Catalunya des d’un enfocament d’interseccionali-
tat, que ens permeti identificar els diferents eixos de discriminació i abordar-ne les 
causes, en lloc d’abordar-ne els efectes.

b. Fer seva la Resolució 1325, sobre les dones, la pau i la seguretat, del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides, una resolució que reafirma la necessitat d’aug-
mentar el paper de les dones en la presa de decisions respecte a la prevenció i la re-
solució de conflictes, i en la consolidació de la pau.
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c. Instaurar mecanismes eficaços de seguiment, d’observatoris independents, 
d’indicadors adequats i l’establiment d’espais de rendició de comptes de les lleis vi-
gents i una bona difusió dels resultats obtinguts.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa al dret a l’educació i la cultura, insta el 
Govern de la Generalitat a:

a. Fer un seguiment del compliment del desplegament real i efectiu de totes les 
lleis que proposen la coeducació com a element essencial per a assolir els objectius 
educatius i alhora prevenir la discriminació, la injustícia i la violència contra nenes 
i dones. Per tant, cal garantir un pressupost adequat, que ha d’acollir la pluralitat i 
la diversitat de les dones i nenes a partir del context, les realitats, les necessitats i la 
posició social, política i econòmica que ocupen.

b. Garantir mesures que permetin i incorporin la formació transversal del 
 professorat i que s’acompleixi des de la perspectiva de gènere, per superar l’andro-
centrisme en els continguts i en els estereotips sexistes de conductes i actituds que 
provoquen situacions de violència masclista en l’àmbit escolar, un àmbit que hauria 
de ser amable i de protecció i apoderament per a nenes i dones.

c. Garantir el compliment de la incorporació de l’educació afectivosexual de for-
ma efectiva al llarg de tota l’educació obligatòria, adaptada a cada etapa d’edat, amb 
perspectiva feminista i enfocament de drets sexuals i reproductius.

d. Fer una aposta clara i decidida pel dret a la cultura, incidint sobretot en els mit-
jans de comunicació, en els museus i en altres instàncies de divulgació del saber, de 
manifestació artística, de publicació literària, d’espectacle, i en l’àmbit de la música i 
de l’esport, on cal fer la tasca de promoure una imatge no estereotipada de les dones.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa als drets laborals i econòmics, insta el 
Govern de la Generalitat a:

a. Establir mesures contra la precarietat laboral i promoure la igualtat retributiva 
real entre dones i homes, mitjançant l’eliminació de la bretxa salarial, el compliment 
de la legislació sobre plans d’igualtat, la negociació col·lectiva i els plans per a eli-
minar la desigualtat retributiva.

b. Fer una aposta clara i decidida per superar la segregació del mercat laboral, 
l’eliminació de la bretxa salarial derivada del terra enganxós i de la valoració sexis-
ta de feines i ocupacions feminitzades, i la implicació de tots els àmbits –inclòs el 
públic– amb polítiques d’atenció social, en un avenç cap a la corresponsabilitat que 
permeti compaginar la vida laboral, personal i de cura a dones i homes.

c. Promoure la paritat real en llocs de presa de decisions, vetllant perquè la pa-
ritat tendeixi al cinquanta per cent en els òrgans de direcció de les empreses, l’Ad-
ministració i l’àmbit institucional; l’apoderament de les dones amb programes de  
mentoria per a superar el sostre de vidre, i la regulació del compliment efectiu  
de mecanismes que tendeixin a la paritat, com per exemple les llistes cremallera.

d. Establir mesures que vetllin per la igualtat real de la dona autònoma i la dona 
en l’àmbit rural.

e. Lluitar contra la feminització de la pobresa mitjançant un pla nacional que pre-
vegi la creació d’indicadors amb perspectiva de gènere.

f. Impulsar mesures específiques per a garantir els drets dels grups de dones més 
vulnerables mitjançant l’accés real a la renda garantida, l’increment de les pensions 
no contributives amb el salari mínim interprofessional com a referència, l’equipa-
ració dels drets de les famílies monoparentals amb els de les famílies nombroses, 
l’accés prioritari a l’habitatge social i l’aplicació de polítiques socials amb perspec-
tiva de gènere.

g. Garantir que la voluntat política asseguri un finançament i els recursos ne-
cessaris. Cal garantir la continuïtat i l’expansió de les bones pràctiques de qualitat. 
Cal detectar les mancances i promoure l’actuació en els àmbits amb deficiències. Es 
recomana la instauració de mecanismes eficaços de seguiment, d’observatoris espe-
cífics, d’indicadors adequats i l’establiment d’espais de rendició de comptes de les 
lleis vigents i una bona difusió dels resultats obtinguts.
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4. El Parlament de Catalunya, pel que fa al dret a la participació social i política, 
insta el Govern de la Generalitat a:

a. Promoure reformes per a fer efectiu el dret a la participació social i política 
de totes les dones, perquè el moviment feminista és un agent clau de transformació 
social i un dic de contenció davant els grups que promouen la intolerància i que ata-
quen la igualtat i la diversitat.

b. Vetllar perquè la paritat de dones i homes tendeixi al cinquanta per cent en 
tots els òrgans col·legiats de totes les institucions, administracions públiques i orga-
nitzacions socials i polítiques. També en els debats i en els espais d’opinió dels mit-
jans de comunicació, promoure els colideratges, crear mecanismes de supervisió del 
compliment de la paritat i tenir cura d’incorporar la diversitat (d’orígens culturals, 
de diversitat funcional, d’identitat de gènere, d’orientació sexual i d’edat).

c. Garantir la sostenibilitat de les convocatòries d’ajuts públics dirigits a les enti-
tats feministes i de dones –defugint una política de subvencions assistencialista– i la 
incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de participació ciutadana, 
promovent la visibilitat i el reconeixement de les contribucions i formes d’organit-
zació de les dones migrades o racialitzades i assegurant que els consells de partici-
pació siguin òrgans decisoris on els poders públics retin comptes de llur actuació.

d. Erradicar totes les formes de discriminació que pateixen les dones a l’hora 
d’exercir el dret a la participació política, com ara les limitacions a què s’enfronten les 
dones migrades, les restriccions legals al lliure exercici del dret de reunió i manifesta-
ció, la insuficiència de mesures efectives de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral, la violència masclista a les xarxes socials que pateixen les dones que exercei-
xen la política i les dones activistes, la bretxa digital de gènere –especialment entre les 
dones de col·lectius vulnerabilitzats– i la manca de resposta adequada de les organit-
zacions socials i polítiques davant l’assetjament sexual o psicològic envers les dones.

5. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la salut i els drets sexuals i reproduc-
tius, insta el Govern de la Generalitat a:

a. Generar un canvi de model de prevenció i atenció sanitàries, que sigui univer-
sal, que atengui els determinants socials i ambientals de la salut amb perspectiva 
de gènere, feminista i interseccional, basada en els drets humans de les dones, i que 
reculli la diversitat sexual i de gènere.

b. Fomentar l’accés universal de les dones, al llarg de tota la vida, als serveis 
d’atenció a la salut i a la informació amb equitat territorial, adequats al context i a  
la diversitat de casos, realitats, vivències i cicles vitals, i incorporar-hi el punt de 
vista dels drets sexuals i reproductius de les dones d’una manera holística i inclusi-
va, que vetlli per la seguretat, l’autonomia i la sobirania dels cossos, que respecti el 
dret a decidir de les dones a tenir fills o a no tenir-ne i a escollir la manera de for-
mar família.

c. Enfortir els programes de promoció i prevenció de la salut orientats a les do-
nes, amb una incidència especial en l’educació afectiva i sexual i en la correspon-
sabilitat. Garantir la informació, l’accés universal i gratuït i l’equitat territorial en 
l’accés a l’avortament, l’anticoncepció i els serveis de fertilitat, i promoure la recer-
ca, la formació i la divulgació de la informació sobre la salut de les dones amb pers-
pectiva de gènere.

d. Incrementar els recursos destinats a l’atenció sanitària de les dones, supervi-
sar-ne i monitoritzar-ne de manera sistemàtica la salut col·lectiva, i vetllar per la dis-
tribució equitativa dels pressupostos i per la implantació d’una política de rendició 
de comptes.

6. El Parlament de Catalunya, pel que fa al dret de les dones i les nenes a viure 
lliures de violències masclistes, insta el Govern de la Generalitat a:

a. Garantir el compliment de la deguda diligència de la Convenció sobre l’eli-
minació de totes les formes de discriminació contra les dones, la Declaració de 
Beijing i el Conveni d’Istanbul, iniciar els treballs per modificar la Llei 5/2008, del 
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24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i incloure-hi la 
violència institucional, establir-ne la definició, les tipologies i els procediments san-
cionadors i de reparació, i crear un observatori extern a l’Administració pública que 
reculli les queixes de les dones i les entitats amb relació a la violència institucional. 
Aquesta llei ha d’establir els mecanismes que garanteixin l’abordatge de totes les 
formes de violència masclista, l’atenció de les dones en un temps d’espera no supe-
rior als quinze o vint dies, la qualitat d’aquesta atenció amb l’especialització de les 
places públiques i clàusules per a les externalitzacions que garanteixin condicions 
laborals dignes, entre altres mesures de lluita contra la precarietat laboral del sector; 
l’elaboració d’un estudi qualitatiu dels òrgans judicials que permeti d’adoptar me-
sures adequades en la lluita contra les violències masclistes, i, finalment, els instru-
ments per al control del compliment de la Llei.

b. Assegurar l’atenció integral d’infants i adolescents en situació de violència 
masclista, amb recursos i serveis suficients, coordinant la xarxa d’atenció a les vio-
lències masclistes i la xarxa de protecció a la infància amb protocols amb perspec-
tiva de gènere i personal amb formació adequada; amb l’establiment de protocols 
amb perspectiva de gènere per a atendre els menors víctimes de violència sexual 
(com el nou model Barnahus o altres que tinguin reconeguda la no victimització) i 
recursos per a donar resposta a situacions de violència com els matrimonis forçosos 
o la mutilació genital femenina.

c. Garantir l’atenció psicoeducativa i terapèutica de les persones menors d’edat, 
de manera que no pugui restar condicionada a l’obtenció del consentiment d’ambdós 
progenitors o, si no s’obté, a la interposició de procediments penals o civils. L’Admi-
nistració, en compliment del deure de diligència deguda i de l’interès superior d’in-
fants i joves, ha de garantir la formació de la judicatura i dels operadors jurídics per 
a evitar, tal com estableix la legislació vigent, les sentències que atorguen custòdies 
compartides en situacions de violència masclista, i revisar la funció dels punts de 
trobada, que han de prioritzar i garantir el bé superior dels infants.

d. Garantir els drets de les dones víctimes de tràfic per a l’explotació sexual amb 
mesures específiques de suport des del mateix moment que es detecti aquesta situa-
ció de violència, i reconèixer-ne els drets com a víctimes. En especial l’accés a les 
xarxes d’atenció integral, als recursos i les prestacions, a la seguretat i a l’atenció 
jurídica promovent eines de detecció i d’identificació que permetin l’exercici efec-
tiu d’aquests drets, sense necessitat o requeriment de col·laboració o denúncia en els 
àmbits policial o judicial, per mitjà d’un abordatge feminista ampli, que tingui en 
compte totes les tipologies de tràfic reconegudes amb biaix de gènere per la Direc-
tiva 36/2011/UE, del Parlament Europeu i del Consell del 5 d’abril de 2011, relativa 
a la prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víc-
times, que afecten, especialment, situacions com el tràfic d’éssers humans en la in-
dústria del sexe, el treball en l’àmbit domèstic, els matrimonis forçosos, entre altres.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Gemma Geis i Carreras

Portaveu del GP Cs Portaveu adjunta del GP JxCat
Anna Caula i Paretas Eva Granados Galiano

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP PSC-Units
Susanna Segovia Sánchez Carles Riera Albert

Portaveu del GP CatECP Representant del SP CUP-CC
Alejandro Fernández Álvarez

Representant del SP PPC
Aquesta PR és atribuïble a efectes de còmput al Grup Parlamentari Republicà.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 54367)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre el reconeixe-
ment i el garantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Proposta de resolució d’impuls a la igualtat de gènere

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Avaluar l’execució de la programació 2019 del Pla estratègic de polítiques d’i-

gualtat de gènere i del Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclis-
ta durant el primer semestre de 2020.

2. Crear el Consell d’Igualtat Interinstitucional previst al Pla estratègic de políti-
ques d’igualtat de gènere durant el segon semestre de 2020.

3. Implementar el Pla director de formació en equitat de gènere, especialment pel 
que fa a la formació de professionals que treballen en prevenció i abordatge de les 
violències masclistes al llarg de l’any 2020.

4. Regular la figura de professionals d’igualtat de gènere, prevista a la Llei 
17/2015 i al Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere.

5. Elaborar una Guia d’inclusió de la perspectiva de gènere en les bases regula-
dores de les subvencions l’any 2020.

6. Avaluar l’impacte del Pla Director de Formació en Equitat de Gènere 2017-
2020 i remetre l’informe al Parlament a la Comissió d’Igualtat de les Persones.

7. Aprovar el desplegament reglamentari de la llei d’igualtat entre dones i homes, 
com es preveu al Pla de Govern XII Legislatura.

8. Fer efectiu el Distintiu d’Excel·lència Empresarial en matèria d’igualtat de gè-
nere, com preveu la llei d’igualtat entre dones i homes i com recull el Pla de suport 
a les empreses aprovat recentment pel Govern.

9. Tenir en compte la interseccionalitat com a element fonamental de qualsevol 
acció de Govern

Proposta de resolució 2

Proposta de resolució per promoure la presència de dones en espais 
masculinitzats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar actuacions adreçades a garantir l’accés a la pràctica d’activitat física i 

esport a tota la ciutadania amb igualtat i sense cap discriminació per raó de gènere, 
procedència o situació socioeconòmica.

2. Adoptar mecanismes d’acció positiva per tal que l’esport femení guanyi en 
visibilitat, tant fomentant que les dones ocupin llocs de responsabilitat directiva i 
apostar per la promoció, formació i contractació de dones tècniques entrenanadores, 
com fent campanyes de promoció als mitjans de comunicació.

3. Elaborar abans d’acabar l’any 2020, el Programa de Dones del Món Rural i 
Marítim 2021-2025 amb la participació del Consell Assessor de Dones del Món Ru-
ral i Marítim.
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4. Promoure i facilitar, un cop constituït el Consell Assessor de Dones del Món 
Rural i Marítim la seva participació activa en els grups de treball on es decideixen 
les polítiques estratègiques del sector com la Política Agrària Comuna (PAC) o el 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR), entre d’altres.

5. Impulsar programes com STEMCAT per fomentar les vocacions científiques i 
tècniques entre les nenes i les noies i el Pla DONATIC, per tal d’augmentar la visi-
bilitat de les dones en el sector TIC i esperonar-les a assumir posicions de lideratge 
en aquest àmbit.

6. Tenint en compte que segons el Pla d’Acció d’Emprenedoria 2020 de la Co-
missió Europea, les dones fan front a més dificultats que els homes a l’hora de di-
rigir una empresa i alhora, un gran nombre de dones amb altes qualificacions no 
consideren l’emprenedoria com a opció i les dones en tasques d’R+D estan infrarre-
presentades al sector empresarial:

a. Identificar dones emprenedores amb empreses innovadores i amb potencial de 
participar a convocatòries competitives d’R+D, especialment europees.

b. Sensibilitzar les dones emprenedores de les oportunitats que obren amb pro-
grames com l’Instrument PIME o els serveis relacionats amb l’Enterprise Europe 
Network.

c. Oferir formació, mentoratge i assessorament adequat a les necessitats de les 
dones emprenedores.

d. Compartir bones pràctiques, lliçons apreses i casos d’èxit per creat un rol 
model per dones emprenedores amb potencial disruptor al mercat europeu i global.

e. Augmentar la ràtio de participació de dones fundadores, CEOs o directives de 
PIMES que es presenten a programes competitius d’R+D de la Comissió Europea.

7. Organitzar per a l’any 2020 unes jornades sobre dona i indústria, amb la parti-
cipació de dones destacades del sector de l’automació i de la indústria auxiliar, em-
preses, agents econòmics i socials i entitats del sector amb l’objectiu d’impulsar la 
participació de les dones en aquest sector.

8. Constituir un grup de treball, en el marc de la Xarxa Emprèn, per donar su-
port a la creació d’empreses creades per dones amb l’objectiu principal de garantir 
la consolidació i creixement empresarial de les mateixes.

Proposta de resolució 3

Proposta de resolució per uns pressupostos amb perspectiva feminista

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en la do-
cumentació que acompanya la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2020 un apartat específic sobre impacte de gènere on s’identifiqui la vincula-
ció dels programes pressupostaris amb el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2020.

Proposta de resolució 4

Proposta de resolució sobre compromisos globals amb perspectiva femi-
nista

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Organitzar un seminari multiactor i multinivell sobre la integració transversal 

del desenvolupament i la defensa dels drets de les dones i la diversitat sexual i de 
gènere en el marc del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Ca-
talunya.

2. Prioritzar l’obertura de dades que permetin proveir els principals indicadors 
d’anàlisi des d’una perspectiva de gènere, per al foment d’una societat enfortida 
democràticament, lliure i justa i per una governança compartida, d’acord amb les 
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línies d’acció identificades al Pla de Govern XII Legislatura i en coordinació amb 
l’Observatori per la Igualtat de Gènere.

3. Corregir el biaix de gènere que afecta la qualitat de les dades, mitjançant la 
inclusió d’informació de sexe als conjunts de dades publicats al Portal de Dades 
Obertes en coordinació amb l’Observatori per la Igualtat de Gènere.

4. Implantar l’estratègia de transversalització de gènere, definida durant l’any 
2019 amb la Fundació Surt, en els àmbits de contractació pública de serveis de su-
port a la participació ciutadana, dinamització i avaluació dels processos de partici-
pació ciutadana i en l’àmbit de la comunicació.

5. Continuar treballant en els projectes establerts en el marc de la campanya Pla-
net 50/50 impulsada per ONU DONES, en concret en el projecte per la defensa dels 
drets de les nenes afectades pel conflicte de Boko Haram, així com en el projec-
te d’ONU DONES per facilitar el destacament de persones expertes catalanes que 
contribueixin a la missió aportant la seva expertesa i dedicació temporal. I a fer les 
gestions necessàries davant del Govern de l’estat Espanyol perquè desencalli aques-
tes actuacions que actualment té aturades pendents de validació, i que permetrien 
poder fer efectives les aportacions directes de la Generalitat en la defensa dels drets 
de nenes i dones.

Proposta de resolució 5

Proposta de resolució per uns cossos i forces de seguretat i emergències 
amb perspectiva feminista

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fomentar la participació de les dones en les convocatòries d’accés a la 

 PG-ME amb l’objectiu d’augmentar la presència de les dones en les funcions poli-
cials per assolir de manera progressiva i gradual la paritat en el conjunt de membres 
de la PG-ME.

2. Fomentar la participació de les dones en les convocatòries al cos de Bombers, 
incloent la revisió de les bases d’accés, amb l’objectiu d’augmentar la presència de 
les dones en aquestes funcions per assolir de manera progressiva i gradual la paritat 
en el conjunt de membres del cos de bombers.

3. Fomentar la participació de les dones en les convocatòries al cos d’Agents Ru-
rals, amb l’objectiu d’augmentar la presència de les dones al cos, en el marc del Pla 
Estratègic del CAR, i treballar de manera progressiva i gradual per a l’assoliment de 
la paritat en el conjunt de membres del cos d’Agents Rurals.

4. Finalitzar el Pla d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra que permetrà a partir de la diagnosi que ha de 
realitzar, impulsar mecanismes que fomentin la promoció de la carrera professional 
de les dones dins la PG-ME i promoure l’accés de les dones a càrrecs directius i de 
comandament.

5. Aprovar dins del primer semestre del 2020 el Protocol per a la prevenció, la 
detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, 
de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra.

6. Establir les mesures per garantir una formació específica a totes les escales de 
formació de tots els efectius i comandaments de la Policia de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra, a través de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en matèria 
d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta formació que s’haurà de garantir tant 
en els processos d’accés al cos com en la promoció interna també haurà de incloure 
formacions especifiques en violències masclistes en tots els àmbits i formes recolli-
des a la llei 5/2008 per tal de garantir la capacitació dels efectius en totes les fases 
de l’abordatge de les violències masclistes en què intervé la policia, especialment 
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prevenció, detecció, atenció, protecció i seguiment de les víctimes de les tipologies 
delictives associades.

7. Promoure accions formatives adreçades a les policies locals de Catalunya, 
personal de seguretat privada i de control d’accés, per sensibilitzar i capacitar en les 
violències masclistes i violències sexuals i donar a conèixer el contingut del Protocol 
contra les violències sexuals en entorns d’oci.

8. Formalitzar un mínim de 100 convenis entre el Departament d’Interior i les 
entitats públiques i privades que incideixen en els entorn d’oci, per tal que s’adhe-
reixin al Protocol esmentat.

9. Promoure i ampliar l’adhesió al Protocol d’altres sectors d’activitat més enllà 
dels que actualment s’estan portant a terme amb ajuntaments, empreses d’oci i em-
preses de seguretat privada i de control d’accés.

10. Iniciar en el primer semestre del 2020 la nova Enquesta de violència masclis-
ta i l’Enquesta de victimització, entre d’altres, com a eina important per conèixer la 
victimització no denunciada i la percepció subjectiva de les dones.

Proposta de resolució 6

Proposta de resolució sobre la coeducació al sistema educatiu

1. El Parlament ratifica que Catalunya té un ordenament jurídic amb normes com 
la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, i la Llei 11/2014, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia. Unes lleis que proposen la coeducació com a element 
essencial per a assolir els objectius educatius i alhora prevenir la discriminació, la 
injustícia i la violència contra nenes i dones.

2. El Parlament de Catalunya continua remarcant la importància de la formació 
del professorat pel que fa a la incorporació transversal de la perspectiva de gènere, 
per tal de superar l’androcentrisme en els continguts i els estereotips de gènere, i les 
conductes i actituds que deriven ensituacions de violència masclista en l’àmbit esco-
lar, un àmbit que hauria de garantir la seguretat, la protecció, l’apoderament de les 
nenes i dones, garantint-ne el seu desenvolupament en igualtat de condicions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Seguir treballant per una educació promotora de valors democràtics, coedu-

cativa i d’esperit crític al llarg de tota la vida, des de l’etapa de zero a tres anys fins 
a l’educació de persones adultes i garantir la coeducació mitjançant l’escolarització 
mixta a tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

b. Incorporar l’educació afectivo-sexual de forma efectiva al llarg de totes les 
etapes educatives, adaptada a cada etapa d’edat, amb perspectiva feminista i enfo-
cament de drets sexuals i reproductius a a tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya de manera imminent.

c. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny dels espais educatius repen-
sant també els espais de joc perquè no es plantegin des d’una visió androcèntrica i 
capacitista.

d. Impulsar programes formatius de prevenció contra la violència masclista adre-
çats a docents, alumnat i famílies dels centres educatius.

e. Fomentar les vocacions científico-tècniques entre les noies, mitjançant la for-
mació del professorat, el treball en xarxa i les propostes pedagògiques dins el Pla 
Interdepartamental STEMcat.

f. Vetllar per uns continguts curriculars i educatius no androcèntrics i que no 
perpetuïn estereotips sexistes que invisibilitzen les nenes, noies i dones. Per això, 
cal promoure un llenguatge inclusiu i que posi de relleu els referents femenins en 
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tots aquells àmbits on ja hi són i històricament hi han estat les dones (ciències, lite-
ratura, Història, etc) equilibrant la presència femenina amb la masculina.

g. Promoure una oferta d’activitats educatives no lectives que incorpi una mirada 
no sexista i vetllar perquè no s’hi reprodueixin rols de gènere.

Proposta de resolució 7

Proposta de resolució sobre les dones com a subjecte diferenciat en 
l’àmbit de la Salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques de salut i en totes les 

fases d’aquestes: l’elaboració, la implantació i l’avaluació.
2. Incentivar que la recerca en salut tingui perspectiva de gènere i garantir que 

les convocatòries de les subvencions del Departament de Salut del Pla Estratègic de 
Recerca i Innovació en Salut (PERIS) incloguin aquesta perspectiva.

3. Realitzar actuacions per afrontar aquelles malalties que afecten específica-
ment a les dones, històricament invisibilitzades, i l’impacte diferencial de les malal-
ties. Incorporar també la perspectiva feminista en l’atenció primària, tan en recursos 
adreçats a dones, com en recursos generals.

4. Garantir l’equitat territorial en l’accés a les interrupcions voluntàries de l’em-
baràs, així com a mètodes anticonceptius i a un consell contraceptiu adequat.

5. Treballar per seguir millorant l’accessibilitat als mètodes contraceptius de la 
cartera de serveis públics de salut per tal de garantir les necessitats de les dones en 
aquest àmbit.

6. Revisar el protocol de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència 
masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya.

7. Portar a terme formació amb perspectiva de gènere als professionals de salut 
per tal que tinguin les eines adequades per poder millorar la pràctica sanitària.

8. Garantir la capacitació dels i les professionals de la salut en l’atenció de les 
violències masclistes, a través de formació especialitzada obligatòria.

9. Garantir la formació i capacitació del personal sanitari en l’abordatge de les 
violències específiques recollides a la llei 5/2008 com, per exemple, la mutilació ge-
nital femenina o les violències sexuals.

Proposta de resolució 8

Proposta de resolució per a la visualització de les dones en l’àmbit de la 
cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dur a terme la revisió de les convocatòries de subvencions destinades a la pro-

fessionalització en els diversos sectors culturals per introduir criteris per incentivar 
els projectes liderats per dones que permeti fomentar la professionalització de les 
dones i incentivar la seva activitat dins del sector cultural.

2. Incorporar dins del Pla estadístic de Catalunya una nova activitat estadística 
en l’àmbit de la cultura: Estadística dones i cultura per tal de fer visible la presència 
de les dones en els diferents sectors de la cultura.

3. Treballar per a què totes les comissions de valoració siguin paritàries i incor-
porar als plans de formació de l’ICEC la mirada de gènere als continguts que s’ofe-
reixen, formar el personal de l’ICEC des de la perspectiva de gènere i alhora fer ex-
tensiva aquesta formació al personal que formi part de les comissions de valoració.

4. Promoure que les noves adquisicions així com les exposicions dels Museus 
prioritzin les autores i artistes a fi d’assolir l’equitat, i que la programació d’activitats 
i actuacions culturals sigui paritària.
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Proposta de resolució 9

Proposta de resolució sobre el dret de les dones i les nenes a viure lliu-
res de violències masclistes

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar i desplegar la reglamentació dels circuïts de violència masclista.
2. Desplegar i implementar el Model d’abordatge de les violències sexuals a Ca-

talunya.
3. Abordar la lluita per a la prevenció, la detecció, la intervenció i la reparació 

dels efectes de la violència masclista en totes les seves diverses formes, treballant 
amb perspectiva de gènere i tenint en compte el seu caràcter estructural degut al 
masclisme i al patriarcat. I, en aquest sentit, iniciar les següents actuacions:

a. Millorar l’atenció per a la recuperació de dones que han patit violència mas-
clista i les seves filles i fills mitjançant la creació de 4 nous serveis d’intervenció 
especialitzada.

b. Crear 10 nous serveis substitutoris de la llar per a dones en situació de violèn-
cia masclista i els seus fills i filles.

c. Revisar i ampliar els serveis d’atenció a les dones que han patit o pateixen 
violència masclista per garantir l’atenció adequada en àmbits previstos per la Llei 
5/2008 com a violència masclista fora de l’àmbit de la parella i la diversitat de les 
dones i llurs entorns, com per exemple l’atenció de les violències sexuals, l’atenció a 
joves i adolescents i a les dones d’orígens diversos.

d. Continuar i aprofundir en la coordinació amb els ens locals per a la continuï-
tat de l’atenció i la recuperació de les dones ateses pels serveis locals d’assistència 
d’urgència. Seguir incrementant el suport als serveis locals d’urgència residencial.

e. Reforçar els circuits territorials d’intervenció en violències masclistes amb 
personal específic per aquesta funció imprescindible de vetllar per a la coordinació 
de totes les unitats i serveis que hi intervenen.

f. Implementar un pla de formació per a la detecció de la Violència Masclista per 
a totes les i els professionals del sistema català de serveis socials.

g. Establir un pla de formació per a la prevenció i la detecció de violències mas-
clistes als professionals d’atenció a la infància i l’adolescència i als professionals de 
joventut.(Es podria sumar al punt 6)

h. Fer la diagnosi i elaborar un pla per a l’atenció i intervenció sobre els homes 
agressors, amb un finançament específic que no vagi en detriment dels pressupostos 
adreçats a l’abordatge de les VM.

i. Elaborar un pla sectorial d’abordatge de la violència en l’àmbit de les dones 
sense llar.

j. Elaborar un pla sectorial d’abordatge de la violència en l’àmbit de les dones 
amb discapacitat.

k. Elaborar i implementar un programa per a la sensibilització i la prevenció de 
les violències masclistes en les entitats.

l. Formar tots els orientadors i orientadores laborals en perspectiva de gènere i 
amb perspectiva de dones que han patit violència masclista o assetjament sexual, per 
la seva atenció a les oficines de treball.

m. Elaborar un protocol per a la prevenció, detecció i intervenció en l’assetja-
ment laboral a les treballadores de les cures i de la llar.

n. Establir un premi per al reconeixement de les empreses i organitzacions que 
més hagin excel·lit en la prevenció, detecció i intervenció davant de situacions d’as-
setjament laboral.

o. Elaborar un programa de prevenció, detecció i erradicació de la mutilació ge-
nital femenina amb l’objectiu d’arribar al 100% de la població de risc en tres anys.

p. Elaborar i implementar el protocol de prevenció, detecció, intervenció i recu-
peració dels efectes dels matrimonis forçats.
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q. Elaborar i implementar un pla que permeti oferir mesures formatives d’alfa-
betització i formació en matèria d’igualtat al 100% de les dones en situació d’anal-
fabetisme en 3 anys.

r. Incorporar formació d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes als 
serveis d’acollida de les persones migrades.

s. Crear i posar en marxa una unitat pilot d’atenció especialitzada a infants i ado-
lescents víctimes de violències sexuals, garantint la perspectiva feminista en totes 
les fases de l’abordatge i implementació del projecte.

t. Elaborar materials i programes específics de sensibilització, prevenció, detec-
ció i intervenció amb la població jove que incloguin, entre moltes altres actuacions, 
la posada en marxa del «talla amb els mals rotllos 4.0».

u. Establir un programa que permeti disposar d’almenys una persona referent a 
cada oficina de treball en matèria d’inserció laboral de dones que han patit violèn-
cies masclistes

v. Creació, impuls, dinamització i seguiment d’una comunitat d’aprenentatge pel 
personal referent a les oficines de treball.

w. Crear i implementar un programa de mentoria per a l’acompanyament de do-
nes que han patit violències masclistes.

4. Promoure i impulsar l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclis-
ta, creat per analitzar de forma polièdrica i des de l’àmbit de la Justícia el fenomen 
de la violència masclista, amb la finalitat de promoure la comunicació i l’intercanvi 
entre els operadors i els organismes i institucions implicats en aquesta matèria, es-
tablint un programa anual d’activitats de recerca, formació, anàlisi i debat.

5. Elaborar i presentar al Parlament el corresponent projecte de llei que permeti 
revisar de forma completa el Codi Civil de Catalunya des de la perspectiva femi-
nista per adoptar mesures favorables a la igualtat i l’equitat de gènere i eliminar les 
discriminacions de caràcter terminològic que encara hi subsisteixen.

6. Reforçar els programes d’intervenció intensiva amb les persones que complei-
xen penes i mesures per delictes de violència masclista com a eines efectives per a 
la millora de la rehabilitació i reducció de la reincidència.

7. Afegir en les seves campanyes de comunicació missatges sensibilitzadors so-
bre la importància de la transmissió de valors coeducatius per la infància.

8. Fomentar que els i les professionals que portin a terme campanyes publicitàri-
es que incorporin la perspectiva feminista, per tal d’evitar qualsevol tipus de discri-
minació per raó de sexe o de gènere, opció sexual i identitat de gènere, origen, etc., 
defugint dels rols estereotipats binaris de gènere masculí i femení, i que reconeguin 
les identitats sexuals no binàries.

9. Conscienciar a la població, mitjançant campanyes de comunicació, d’un model 
de consum més responsable i sostenible que impliqui valors com ara la conservació 
de medi ambient, la justícia social i la igualtat de gènere.

Proposta de resolució 10

Proposta de resolució sobre els drets laborals i econòmics de les dones

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’igualtat mitjançant:
a. L’augment de les dotacions del cos d’inspectors i inspectores de treball dedicat 

a la lluita contra les discriminacions laborals per motiu de gènere.
b. La formació i especialització del cos d’inspecció de treball en matèria de gè-

nere.
2. Impulsar el desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-

tiva de dones i homes, mitjançant l’aprovació del Decret sobre el Registre Públic de 
Plans d’Igualtat.
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3. Reforçar les accions per combatre la bretxa salarial, mitjançant la posada en 
marxa d’un registre salarial que incrementi la transparència com a eina de diagno-
si per a les empreses i organitzacions, per tal d’analitzar la situació en cadascuna 
d’elles.

4. Impulsar accions de sensibilització social destinades a prevenir i eliminar la 
violència masclista i sexual, facilitant eines per a la prevenció de l’assetjament se-
xual i per raó de sexe a les empreses.

5. Garantir el dret de les dones a ser mares, si ho desitgen i quan ho desitgin, 
sense que això penalitzi la seva vida laboral; alhora que s’incorporin mesures al 
mercat laboral que facin possible la corresponsabilitat dels homes a les tasques de 
criança i cura.

6. Promoure totes les mesures necessàries per tal que aquelles dones de col·lec-
tius més vulnerables no quedin excloses del mercat laboral.

Proposta de resolució 11

Proposta de resolució per una administració pública que garanteixi la 
igualtat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar treballant, sobre la base del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre ho-

mes i dones de l’Administració de la Generalitat, per a aconseguir una representació 
paritària en tots els nivells de l’administració.

2. Continuar treballant en la prevenció i en l’aplicació dels mecanismes existents 
a l’Administració per resoldre els casos de possible discriminació i assetjament per 
raó de sexe, orientació o identitat sexual en l’àmbit laboral a l’Administració de la 
Generalitat.

3. Realitzar un estudi de la situació dels mecanismes de conciliació laboral i fa-
miliar dels i les treballadores públiques de l’Administració de la Generalitat.

4. Dur a terme una avaluació normativa pel que fa a les polítiques públiques en 
matèria d’igualtat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

5. Implantar el currículum cec en els seus processos de selecció per a personal de 
caràcter temporal, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.

Proposta de resolució 12

Proposta de resolució per promoure la igualtat en tot l’àmbit acadèmic 
postobligatori i de recerca

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Recolzar les mesures de la Institució CERCA per aconseguir l’equitat de gène-

re i la diversitat en el sistema d’R + D + i (paritat a les comissions de selecció i ava-
luació, foment del lideratge femení en recerca i càrrecs de responsabilitat, igualtat 
en les retribucions, visibilització del talent divers, etc). Es considera que els liderat-
ges femenins contribueixen fortament amb valors de col·laboració i inclusió, valors 
necessaris per als centres de recerca dins la societat actual.

2. Analitzar l’existència de diferències significatives en l’obtenció dels trams de 
recerca per part dels homes i les dones, proposant accions de millora en cas d’existir.

3. Prendre accions per assegurar la implantació progressiva de la perspectiva de 
gènere a tots els graus i màsters oferts pel sistema universitari de Catalunya, tal i 
com estableix la Llei 17/2015.En aquesta línia cal garantir una càrrega lectiva mí-
nima que sigui obligatòria per a l’alumnat i no sempre optativa, perquè a la pràctica 
això es tradueix en assignatures optatives de pocs crèdits lectius i no obligatoris per 
aquell grau.
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4. Impulsar un conveni per a la implementació d’un procediment excepcional de 
canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a l’alumnat víctima de l’asset-
jament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere de tal manera que amplia l’actualment existent donant resposta 
a qualsevol àmbit de violència masclista.

5. Continuar amb la implementació de mesures de discriminació positives per 
afavorir l’accés de les dones als graus formatius amb una infrarepresentació de do-
nes, com són els cicles formatius de les famílies professionals industrials, així com 
afavorir l’accés d’homes als graus formatius amb infrarepresentació d’homes, com 
són els vinculats a les cures.

6. Incentivar la implementació de programes de desenvolupament del lideratge 
de les dones, per promoure que les investigadores i titulades accedeixin a posicions 
acadèmiques i de direcció científica de nivell superior, potenciant alhora les políti-
ques d’igualtat de gènere a tots els nivells de decisió de les institucions acadèmiques 
i de recerca.

7. Incentivar que les institucions acadèmiques i de recerca (que no ho hagin fet 
ja) elaborin els seus propis plans d’igualtat de gènere, incloent en els criteris d’ava-
luació institucional els informes periòdics sobre les mesures implementades i el seu 
impacte.

8. Vetllar per la sostenibilitat de les unitats d’igualtat i/o observatoris d’igualtat 
que han esdevingut eines imprescindibles per a les institucions acadèmiques i de re-
cerca, amb els recursos necessaris per al seu funcionament.

9. Crear un protocol per recollir totes les incidències que es puguin produir en 
matèria d’assetjament sexual o de violència masclista en l’àmbit universitari i de re-
cerca, incentivant les universitats i institucions de recerca a que elaborin material 
informatiu propi i facin formació sobre com aplicar mesures de protecció, avançant 
també en la coordinació de protocols interuniversitaris.

Proposta de resolució 13

Proposta de resolució per a garantir la incorporació de la perspectiva 
feminista en l’espai públic, l’habitatge i el transport

1. Pel que fa a allotjaments d’emergència per a les víctimes de violència masclis-
ta, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

a. Garantir i reforçar l’aplicació de les actuacions en l’allotjament d’emergència 
per a les víctimes de violència masclista i la seva reglamentació corresponent.

b. Impulsar l’adaptació dels reglaments de les meses locals de valoració de les 
situacions d’emergències econòmiques i socials que tenen operatives onze ajunta-
ments del país per tal que, en els casos en què no existeixi reglament o no estigui 
prevista l’actuació, es garanteixi la introducció de la protecció de les dones víctimes 
de violència de gènere en el sentit que ho estableix el reglament de la Mesa d’emer-
gències depenent de la Generalitat.

c. Establir normativament una reserva mínima destinada a dones víctimes de 
violències masclistes en la reglamentació dels procediments d’adjudicació d’habi-
tatges amb protecció oficial, com ja succeeix amb altres col·lectius amb especial 
vulnerabilitat, com ara les persones amb diferents capacitats físiques o intel·lectuals.

2. Pel que fa a l’àmbit del transport públic, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a:

a. Elaborar, en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, un pla de 
mesures contra l’assetjament sexual en el sistema de transport públic de Catalunya, 
tenint una cura especial pel que fa a espais com els polígons industrials i franges 
horàries nocturnes.
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b. Realitzar una enquesta adreçada a dones usuàries del transport públic per tal 
de conèixer la problemàtica de l’assetjament en el transport públic i poder adoptar 
les solucions corresponents al respecte.

c. Que, el Departament de Territori i Sostenibilitat conjuntament amb l’ATM de 
Barcelona, duguin a terme una adequada difusió de les mesures que siguin acorda-
des contra l’assetjament sexual en el conjunt d’operadors del sistema de transport 
públic, així com també facin la formació corresponent al seu personal.

d. Repensar les estacions dels diversos transports públic en clau de gènere i anar-
ho implementant de manera progressiva.

3. Pel que fa a l’espai públic i l’urbanisme són moltes les referències existents 
ens els textos legislatius i documentacions oficials diverses per pensar les places i 
carrers amb perspectiva de gènere, però no existeix cap obligatorietat ni està des-
envolupat com dur-ho a terme, per això el Parlament de Catalunya es compromet a:

a. Desenvolupar la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, especial-
ment els seus articles 53 i 55 de manera que es garanteixi:

i. La incorporació d’estudis d’impacte de gènere que detectin desigualtats i fixin 
mesures de disseny i configuració urbana, en la planificació i el desenvolupament 
urbanístic, de manera que tots els espais d’ús públic s’estableixin amb perspectiva 
de gènere i amb visió contra la violència masclista.

En aquest sentit, els planejaments d’ordenació urbana, i qualsevol instrument 
de planejament derivat, així com els projectes d’urbanització i obres de nous equi-
paments, hauran de garantir aquesta perspectiva i no podran ser aprovats sense les 
determinacions bàsiques que estableixi aquest desenvolupament normatiu i els re-
glaments corresponents.

ii. Que l’administració local vetlli per a que tots els espais d’ús públic existents, 
i qualsevol instal·lació i equipament, siguin readaptats amb perspectiva de gènere i 
contra la violència masclista amb una diagnosi i identificació prèvia de les mesu-
res necessàries en aquest sentit, a través de l’elaboració obligatòria de plans espe-
cials d’actuació per a la perspectiva de gènere en els espais públics, la seva revisió 
periòdica i la consignació pressupostària necessària per al finançament progressiu 
d’aquestes adaptacions en els projectes de pressupostos de cada ens públic.

b. Garantir que allò que preveu la Llei d’urbanisme de Catalunya des de 2005 
pel que fa a la participació com a element obligatori a complir dins la planificació 
urbana, sigui efectiu, atès que és fonamental que l’experiència de les dones –que 
viuen els pobles i ciutats de maneres diferents- sigui tinguda en compte a l’hora de 
planificar urbanísticament els espais.

c. Treballar per pensar l’espai públic en clau comunitària, de manera que els ser-
veis s’instal·lin tenint en compte una lògica d’usabilitat eficient, considerant com a 
fonamentals elements com la proximitat i la seguretat.

4. Pel que fa a l’espai públic i l’urbanisme, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a establir mesures de foment, gestió i intervenció adminis-
trativa per a que es millori l’espai públic en base a la perspectiva de gènere.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 són atribuïbles a efectes de còmput 
al Grup Parlamentari de JxCat.

Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10 i 12 són atribuïbles a efectes de còmput 
al Grup Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Gemma Geis i Carreras Anna Caula i Paretas

Portaveu adjunta del GP JxCat Portaveu del GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA (REG. 54380)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputa-

da del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre el reconeixement i el ga-
rantiment dels drets de les dones (tram. 255-00009/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1

Les polítiques de dona al segle xxi

La iniciativa del Parlament de les Dones i el Debat general sobre el reconeixe-
ment i el garantiment dels dret de les dones ha servit per a posar el focus sobre una 
de les grans qüestions del nostre temps, la situació de les dones, la protecció dels 
seus drets, la defensa enfront de qualsevol forma de violència i discriminació, l’ac-
cés a l’ocupació i la lluita contra les bretxes de gènere.

El garantiment dels drets de les dones, la seva igualtat i la superació dels obsta-
cles que impedeixen la plena equitat entre homes i dones és una política que, en ple 
segle XXI, s’ha de fer d’una forma inclusiva perquè la igualtat real exigeix l’esforç de 
tots, de dones i d’homes, i no entén d’ideologies.

L’evolució del drets de les dones i la consecució de la igualtat ha estat un camí 
positiu.

En efecte, la situació de les dones ha evolucionat generació rere generació. Afor-
tunadament, el que era prioritari per les dones de generacions anteriors no són les 
necessitats davant les que es troben les dones de l’actualitat o les de generacions fu-
tures.

Així, en aquests darrers quaranta anys, la presència de les dones al món laboral 
ha evolucionat molt notablement. Mai han treballat tantes dones a Espanya, el que ha 
permès reduir la bretxa d’activitat entre homes i dones un 80%.

Ja no existeix bretxa educativa i en cas d’haver-la, és a favor perquè a les nostres 
universitats estudien més dones i presenten majors taxes d’èxit i millors expedients 
acadèmics.

No obstant això, segueixen existint bretxes de gènere que demostren que les difi-
cultats amb què s’enfronten les dones en el dia a dia per aconseguir la tan anhelada 
igualtat existeixen i continuen llastant les seves oportunitats.

En aquest sentit, els objectius que com a societat ens hem de fixar són molt clars.
Volem que cada dia hi hagi més dones treballant, i que ocupin llocs de més res-

ponsabilitat. Que no hi hagi desigualtats salarials ni barreres que limitin i llastin les 
seves oportunitats.

Cal treballar per evitar que les dones pateixin en les seves carreres laborals i de 
cotització dels efectes de la maternitat i l’assumpció de responsabilitats familiars 
o la cura de la gent gran. La societat ha d’anar avançant cap a una societat de rols 
compartits on dones i homes no només tinguin els mateixos drets sinó també les 
mateixes obligacions.

És necessari potenciar el lideratge femení perquè és una gran palanca per aques-
ta imparable transformació social; per això reconeixem el valor de les dones que 
trenquen sostres de vidre, especialment en els sectors amb majors bretxes i on en-
cara tenen una baixa representació, com les professions de ciència, tecnologia, engi-
nyeria i matemàtiques (STEM).
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I cal posar fi, de forma definitiva a la xacra social de la violència masclista. En 
matèria de lluita contra la violència de gènere, no podem donar ni un pas enrere.

Per això, el Parlament de Catalunya:
1. Reafirma el seu compromís amb totes les dones, amb els seus drets, amb la 

igualtat d’oportunitats i amb la defensa de la seva dignitat.
2. Mostra el seu compromís a treballar i impulsar la igualtat en tots els àmbits 

per a eradicar qualsevol tipus de discriminació per raons d’orientació sexual, identi-
tat de gènere, raça o creença religiosa.

3. Fa una crida a tota la societat catalana, sense exclusions, perquè se sumin a 
aquesta causa que és justa i que necessita el concurs de tota la societat, amb inde-
pendència de plantejaments polítics o ideològics.

4. Reconeix el valor de totes aquelles dones que al llarg de la història han trencat 
sostres de vidre i amb el seu exemple han obert el camí de les altres.

5. Insisteix en la necessitat de promoure la creació d’ocupació femenina i adoptar 
totes les mesures necessàries per reduir totes les bretxes de gènere, combatent les 
veritables causes que en el dia a dia llasten la igualtat d’oportunitats de les dones.

6. Constata la necessitat d’aprofundir en el desplegament del Pla estratègic de 
polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, garantint la dotació pressupostària per a 
una aplicació efectiva de les actuacions recollides al pla.

7. Es compromet a seguir desenvolupant iniciatives amb el concurs de totes les 
formacions polítiques per lluitar contra la violència de gènere, i la necessitat d’apro-
fundir en la col·laboració entre administracions per sumar esforços per eliminar 
d’aquesta xacra social.

Proposta de resolució 2

Garantir els drets laborals de les dones

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de erradicar les desigualtats que en-
cara pateixen les dones en l’àmbit laboral, insta el Govern de la Generalitat a:

a) Promoure mesures concretes i reforç de la inspecció laboral per a garantir la 
igualtat salarial entre homes i dones.

b) Impulsar les mesures institucionals encaminades a trencar la bretxa salarial de 
gènere que es desprenen de l’estudi que el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies porta a terme des de l’any 2016, tenint en compte que la desigualtat salarial 
porta a la feminització de la pobresa.

c) Lluitar contra la bretxa salarial a Catalunya impulsant, dins les competències 
de la Generalitat, l’efectivitat del principi d’igualtat de remuneració per raó de gè-
nere.

d) Impulsar, juntament amb les empreses privades, la implantació voluntària dels 
currículum anònim o cec en les ofertes i en els processos de selecció de personal.

e) Col·laborar amb el sector privat per a fomentar l’ocupació femenina de quali-
tat, utilitzant amb aquest objectiu programes de promoció interna i mentoria que fa-
cilitin promocionar a dones amb talent d’escales intermèdies a llocs més rellevants.

f) Promoure la signatura d’acords de col·laboració amb les empreses que desen-
volupin mesures en favor de la igualtat.

g) Instar al Govern d’Espanya a continuar apostant per a reduir la bretxa per la 
maternitat en el sistema de pensions replantejant, d’acord amb el recent pronuncia-
ment del TJUE, el complement de pensió de jubilació a les dones treballadores amb 
fills.

2. El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de fomentar i facilitar la presència 
de la dona a l’àmbit laboral, insta el Govern de la Generalitat a:

a) Aprovar incentius fiscals per a les empreses que contractin dones després de 
la maternitat.
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b) Fomentar l’increment de la presència de les dones en els llocs de responsabili-
tat, comandament i decisió en el si de les empreses així com la igualtat entre homes 
i dones, afavorint que les pròpies companyies fixin objectius en aquest sentit.

c) Impulsar la inserció de les dones al mercat de treball assolint nivells similars a 
la mitjana europea, a través de l’establiment de nous incentius i l’eliminació de bar-
reres encara existents per a la seva participació laboral.

d) Complementar les ajudes per a la implementació dels plans d’igualtat i els 
protocols contra l’assetjament sexual a empreses públiques i privades i les adminis-
tracions públiques, mitjançant la creació d’un servei online gratuït d’assessorament.

3. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’emprenedoria femenina i les autò-
nomes, insta el Govern de la Generalitat a:

a) Promoure el recolzament a la emprenedoria de les dones en col·laboració amb 
les organitzacions d’emprenedores i empresàries.

b) Incrementar la línia d’ajuts financers de l’Institut Català de Finances per a la 
posada en marxa d’iniciatives i projectes promoguts per dones emprenedores.

c) Instar al Govern d’Espanya a ampliar, dotze mesos més, fins als tres anys la 
tarifa plana d’autònoms i fer-la extensiva, entre d’altres a persones vulnerables com 
les víctimes de violència masclista.

d) Donar suport tècnic i fomentar l’esperit emprenedor de les dones per conti-
nuar reduint la bretxa d’emprenedoria existents entre homes i dones que en 10 anys 
s’ha reduït un 30%.

e) Crear programes de suport empresarial a les dones que inclogui accés al mi-
crofinançament i assessorament a les dones emprenedores. Aquest programa es pot 
articular des de la Xarxa Emprèn i Acció Agència de l’Institut Català de les Dones.

4. El Parlament de Catalunya, per a empoderar la dona en el món rural, insta el 
Govern de la Generalitat a:

a) Empoderar i visibilitzar la dona al món rural, mitjançant la promoció de la in-
corporació de les dones al sector agrícola, ramader i forestal.

b) Recolzar a les dones del món rural, millorant la seva formació en l’àmbit di-
gital, l’accés a les noves tecnologies i l’ús de les xarxes socials

c) Fomentar l’ús de la titularitat compartida d’explotacions agràries i els convenis 
amb cooperatives agrícoles i ramaderes.

d) Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits i 
sectors relacionats amb el sector primari.

e) Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per dones, 
especialment els que tinguin relació amb el sector primari.

f) Donar suport i assistència en el disseny de polítiques relacionades amb les do-
nes del món rural.

5. El Parlament de Catalunya, per a contribuir en la lluita contra la violència, 
l’abús i l’assetjament a dones en l’àmbit laboral, insta el Govern de la Generalitat a:

a) Incentivar en la negociació col·lectiva l’adopció de protocols contra l’abús se-
xual i l’assetjament per raó de sexe en les empreses i en les administracions públi-
ques de Catalunya.

b) Constituir una «xarxa d’empreses per una societat lliure de violència de gène-
re» que, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb Institut català de 
dones, desenvolupin actuacions en matèria d’inserció laboral de les dones que patei-
xen violència de gènere.

c) Reforçar el programa DONA fent-l’ho extensiu a dones pertanyents a minories 
ètniques, amb discapacitat o aquelles que visquin en zones rurals amb escassetat de 
prestacions. Aquest reforç ha de permetre continuar amb els compromisos establerts 
en els diferents convenis subscrits amb entitats.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aplicar de ma-
nera efectiva els articles de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que 
resten per desplegar, i aprovar-ne el reglament.
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Proposta de resolució 3

Una educació en igualtat i lliure d’estereotips

El Parlament de Catalunya, conscient que és necessari aprofundir en una educa-
ció tendent a eliminar estereotips i etiquetes que dificulten la igualtat d’oportunitats, 
insta el Govern de la Generalitat a:

a) Crear una escola virtual d’igualtat, coordinada per l’Institut català de la Dona, 
a través de la qual s’imparteixen cursos en matèria d’igualtat d’oportunitats entre ho-
mes i dones que permetin seguir els cursos ja finançats a projectes formatius sobre 
la matèria i que ja es desenvolupen. Aquests cursos poden ser genèrics i específics 
per als professionals vinculats a determinats àmbits (personal dels cossos de segu-
retat com Mossos, policies locals, determinades especialitats (com educació, ocupa-
ció, serveis socials, empresa i àmbit jurídic-judicial).

b) Ampliar la col·laboració en el Programa Intercanvia, coordinat pel Ministeri 
d’Educació i Cultura, per tal d’aplicar en els centres educatius i en els materials di-
dàctics experiències i formació innovadora en igualtat.

c) Incrementar els recursos destinats a programes d’iniciació a la programació i 
a la tecnologia en els centres educatius, per incentivar l’interès de les nenes en les 
disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

d) Intensificar les campanyes informatives per a nens i joves perquè triïn les se-
ves professions basant-se en les seves capacitats i no en estereotips professionals.

e) Crear cursos on-line que serveixin de suport a reforçar els referents femenins 
en la cultura, la política, l’empresa, l’esport, les acadèmiques i la ciència, coordinats 
per l’Institut Català de la Dona, i que serveixin de base per a lluitar contra la estere-
otipització que finalment deriva en la segmentació professional.

f) Fomentar la signatura d’un acord marc en matèria d’igualtat, entre el Govern 
i les entitats esportives, per a garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
en l’àmbit esportiu i incentivar la incorporació de la dona a la pràctica esportiva 
amateur i professional.

g) Crear un premi que atorgui reconeixement i visibilitat a l’esport femení.
h) Dissenyar un pla d’igualtat en les eines de la societat de la informació que, 

mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb mitjans, prestadors de ser-
vei i empreses de el sector, permetin assolir, almenys, aquests cinc objectius:

1. Augmentar la participació de les dones en les TIC.
2. Incrementar la presència de professionals i empresàries en el sector.
3. Promoure continguts digitals d’interès per a les dones.
4. Impulsar l’ús dels serveis digitals.
5. Reforçar la confiança i seguretat en aquestes tecnologies.
i) Posar en marxa campanyes institucionals de sensibilització dirigida a joves i 

empreses sobre diversitat orientades a prestar assistència, estratègies i bones pràcti-
ques a les empreses en matèria de gestió de la diversitat sexual i de gènere.

j) Fomentar l’adopció de codis d’autoregulació que analitzin la representació de 
les dones en la publicitat i en els mitjans de comunicació, per tal d’evitar i suprimir 
imatges sexistes i estereotipades. Aquests codis han de ser coordinat des de l’Ob-
servatori de la igualtat de gènere de l’Institut Català de Dones, juntament amb l’Ob-
servatori de la Imatge de l’Institut de la Dona, l’Observatori de la Dona, Empresa i 
Economia i el Observatori de la dona als Mitjans de comunicació i altres associa-
cions.
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Proposta de resolució 4

En favor de la conciliació i la corresponsabilitat

El Parlament de Catalunya, per a afavorir la conciliació i la coresponsabilitat, 
insta el Govern de la Generalitat a:

a) Posar en marxa una reforma horària realista i possibilista per a garantir el 
desenvolupament d’una política integral en tots els àmbits per a assolir que homes i 
dones puguin viure en plenitud i coresponsabilitat la seva vida familiar, professio-
nal i personal.

b) Establir i impulsar mesures de conciliació de la vida laboral i personal de ma-
nera que homes i dones assumeixin corresponsablement les tasques de cura.

c) Aprofundir en el programa «empresa responsable en l’àmbit de la família» 
per a estendre la seva aplicació i convertir-ho en un instrument per a afavorir en les 
empreses mesures de flexibilitat, conciliació i corresponsabilitat.

d) Fomentar la creació de banc d’hores per a poder atendre assumptes justificats 
per necessitats de conciliació.

e) Impulsar l’opció del teletreball en aquells llocs de l’administració que, per les 
seves característiques, ho faci viable com a instrument de conciliació, i alhora po-
tenciar aquesta modalitat al sector privat.

f) Recuperar la inversió de la Generalitat en escoles bressol com a mesura per a 
facilitar la conciliació, i com a primer pas en aquest sentit, recuperar en els pressu-
postos de la Generalitat pel 2020 les transferències als ens locals destinades al fun-
cionament de llars d’infants municipals suprimides des de l’any 2015.

g) Instar el Govern d’Espanya a promoure un gran pacte polític i social per a la 
conciliació laboral i la racionalització d’horaris que inclogui, entre altres, mesures 
sobre teletreball, borses d’hores per a assumptes propis o finalització de la jornada 
laboral.

Proposta de resolució 5

Lluita contra la violència masclista

1. El Parlament de Catalunya, com a institució compromesa en la eradicació de 
la xacra de la violència masclista, insta el Govern de la Generalitat a:

a) Desplegar íntegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, tal com estableix la Resolució 374/XII del Parla-
ment de Catalunya.

b) Aprovar, en el termini més breu possible, el decret que ha de regular el règim 
sancionador de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista.

c) Reforçar les unitats d’atenció i protecció de les víctimes del Cos de Mossos 
d’Esquadra tot garantint la presència d’aquestes unitats en tot el territori.

d) Ampliar el número de places disponibles a pisos-pont per l’atenció de dones 
víctimes de violència de gènere.

e) Implantar, en el termini de sis mesos, una oficina d’atenció a les víctimes de 
violència de gènere a cada capital de comarca.

f) Reforçar les campanyes de sensibilització de lluita contra la violència masclis-
ta, posant èmfasi en col·lectius més sensibles com les dones del món rural, la pobla-
ció immigrant, els menors i els adolescents i les dones amb discapacitat.

g) Adoptar protocols amb la comunitat educativa per a la detecció i actuació con-
tra la violència de gènere des dels centres educatius.

h) Intensificar l’existència i posada en marxa de plans formatius en igualtat i en 
lluita contra la violència masclista per a tots els professionals que amb motiu del seu 
desenvolupament laboral puguin tractar amb casos d’aquesta violència.
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i) Revisar els diversos protocols d’actuació contra la violència masclista perquè 
incloguin dins les seves previsions les necessitats específiques de col·lectius espe-
cialment vulnerables com les dones i menors amb discapacitat.

j) Posar a disposició de les víctimes de violència de gènere les eines necessàries 
per a facilitar el dret a l’oblit digital permetent que s’esborri d’internet la publicació 
de dades als butlletins oficials que puguin facilitar la seva localització.

k) Aprofundir en la lluita contra la mutilació genital femenina amb l’adopció de 
protocols de detecció i prevenció. En aquest sentit, s’insta a posar en pràctica un pla 
per a erradicar la mutilació genital femenina perquè les polítiques de prevenció arri-
bin, en un període de tres anys, al cent per cent de la població de risc.

l) Dissenyar programes específics d’atenció i suport a les víctimes conegudes 
com a «víctimes invisibles» de la violència masclista, com ara els fills menors, els 
familiars i els amics de les víctimes directes.

2. El Parlament de Catalunya, coneixedor que la lluita contra la violència mas-
clista és un objectiu comú de totes les administracions públiques, insta el Govern de 
la Generalitat a col·laborar intensament amb la resta d’administracions en els pro-
grames i plans de lluita contra la violència masclista. En aquest sentit, i de forma 
especial, insta el Govern a:

a) Participar activament en el desplegament de les mesures contingudes al Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere.

b) Posar en marxa de forma immediata les unitats de valoració forense integral, 
tal com estableix el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i diverses resolucions 
i mocions aprovades pel Parlament.

c) Presentar davant la cambra, durant el primer període de sessions de l’any 
2020, un informe sobre el desplegament de les mesures del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere competència de la Generalitat, així com un detall de la destina-
ció dels fons transferits.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’incrementar els recursos 
públics destinats a implementar mesures de lluita contra la violència masclista. Per 
aquest motiu, s’insta el Govern de la Generalitat a:

a) Incrementar, en l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2020, almenys un 50% les partides pressupostàries destinades a combatre la 
violència masclista.

b) Incloure als pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 una dotació pressu-
postària suficient per a garantir la posada en marxa de totes les mesures adoptades 
per a combatre les agressions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, 
la mutilació genital femenina i el risc de patir-la i els matrimonis forçats.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez Esperanza García González

Representant del SP PPC Diputada del SP PPC
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