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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 296/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar
mesures contra els trastorns de la conducta alimentària
203-00010/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 06.03.2019, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de març de 2019, ha debatut el Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns
de la conducta alimentària (tram. 203-00010/12), i ha aprovat la resolució següent,
que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària.
Palau del Parlament, 6 de març de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 297/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret
llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any
2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària
de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya
203-00011/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 06.03.2019, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de març de 2019, ha debatut el Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal
del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00011/12), i ha aprovat la
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha
d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la re-

1.01.03. Decrets llei
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cuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal
del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 6 de març de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

1.01.10.

Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de
Catalunya
221-00003/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 278)

En el BOPC 278, a la pàgina 5
En la definició del lloc de gestor/a de contractació (adscrit a l’Oficina de Contractació)
On hi diu:
«Tipus: C»
Hi ha de dir:
«Tipus: B»
En el BOPC 278, a la pàgina 6
En la definició del lloc de gestor/a de contractació (adscrit al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat)
On hi diu:
«Tipus: C»
Hi ha de dir:
«Tipus: B»

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 298/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la
Comissió d’Investigació sobre la Monarquia
252-00016/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, ha debatut el text
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia (tram. 252-00016/12), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
el Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Finalment, d’acord amb l’article 67 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya acorda crear la Comissió d’Investigació sobre la Monarquia (CIM), i n’estableix l’objecte i el contingut dels treballs, en els termes següents:
1.01.10. Normes de règim interior
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a) La Comissió d’Investigació sobre la Monarquia té per objecte investigar les
activitats irregulars o delictives de persones vinculades a la família reial espanyola,
incloses les destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora del territori de Catalunya.
b) Els continguts bàsics objecte d’investigació de la Comissió són els següents:
Primer. Les actuacions destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs,
grans empreses i multinacionals fora de Catalunya durant els dies posteriors al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.
Segon. Les estructures de corrupció vinculades a la família reial espanyola i a
persones que hi estan o hi han estat relacionades.
Tercer. Els presumptes comptes irregulars de l’anterior cap de l’Estat a Suïssa i
altres paradisos fiscals a nom de terceres persones, la provinença d’aquest capital, i
les altres activitats irregulars o delictives d’aquestes persones que es puguin derivar
de les declaracions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
c) La Comissió d’Investigació sobre la Monarquia pot incorporar especialistes en
un nombre no superior al de diputats que en són membres.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

1.15.

Mocions

Moció 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere
302-00068/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la igualtat de gènere (tram. 302-00068/12), presentada per la diputada Beatriz
Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 31621) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 31626 i 31631).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar fi a la reducció de la inversió en polítiques de dones i elaborar les corresponents modificacions pressupostàries per a ampliar els pressupostos destinats
a les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros del 2017 fins arribar a un mínim
de 16 milions d’euros, en el termini d’un any, amb la dotació econòmica necessària
per a garantir el desplegament adequat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
b) Informar-lo, en el termini de tres mesos, sobre els mecanismes interns de col·
laboració i coordinació interdepartamental que ha posat en marxa la Generalitat per
a impulsar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les matèries que són de
la seva competència, tal com estableix l’article 7 de la Llei 17/2015.
c) Posar en marxa, en el termini de tres mesos, el Pacte nacional per a la lluita
efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa que conté el
Pla de Govern de la XII legislatura, inclosa la creació de programes específics per a
1.15. Mocions
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1.15. Mocions

les famílies monoparentals femenines, les dones que disposen de pensions no contributives, les dones nouvingudes i les treballadores de la llar.
d) Presentar-li davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, en el termini de sis
mesos, una estimació econòmica del treball domèstic i de cura d’infants i persones
grans o dependents, tal com estableix l’article 31 de la Llei 17/2015, amb la finalitat
de disposar d’aquestes dades a l’hora de dissenyar les polítiques públiques.
e) Elaborar, en el termini de sis mesos, el pla biennal per a incentivar l’ocupació
estable i de qualitat de les dones, amb el corresponent estudi d’impacte de gènere i
d’edat, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, amb la finalitat de fer les accions necessàries per a garantir el principi de no-discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació.
f) Presentar-li, dins el mes d’abril, davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies les actuacions concretes que ha dut a terme el Govern en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral per a lluitar contra la bretxa
salarial.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la millora de les condicions laborals,
insta el Govern a:
a) Destinar els recursos econòmics necessaris per a augmentar la dotació del
Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social per a la lluita contra les discriminacions laborals per motius de gènere, tal com estableix l’article 42 de la Llei
17/2015.
b) Elaborar, per mitjà de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral un estudi tècnic
que analitzi les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball del col·lectiu
de cambrers de pisos.
c) Garantir que la càrrega de treball del col·lectiu de cambrers de pisos sigui
l’adequada, de manera que no els ocasioni dany a la salut, i identificar amb dades
els riscos específics i les malalties que es deriven de les tasques que acompleixen.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un informe per a avaluar l’eficiència
de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a avançar en la igualtat de gènere amb la finalitat de proposar accions de futur.
b) Incloure, en les diverses enquestes que elaboren la Generalitat de Catalunya i
l’Idescat, informació sobre l’autonomia econòmica de dones i homes de manera segregada i analitzar, també de manera segregada, els diferents indicadors amb què es
mesura el risc de pobresa.
c) Incloure en l’Enquesta de qualitat de vida en el treball informació sobre la sobrecàrrega de treball no remunerat de cures i reproducció que assumeixen les dones
i també sobre l’accés efectiu als serveis públics.
d) Desplegar les mesures necessàries d’acompanyament del Pla director per un
treball digne posat en marxa pel Govern de l’Estat per lluitar contra el frau en la
contractació temporal i l’abús en la contractació a temps parcial en la línia que han
desplegat amb bons resultats els governs de les Illes Balears i de les Illes Canàries.
e) Posar en marxa, en el termini de sis mesos, programes de cohesió i inclusió
per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes de discriminació, tal com estableix l’article 47 de la Llei 17/2015.
f) Impulsar, durant l’any 2019, les mesures necessàries en el marc de la legislació de la renda garantida de ciutadania per a erradicar la pobresa en dones grans, tal
com estableix l’article 47.d de la Llei 17/2015.
g) Garantir que les famílies monoparentals femenines tinguin accés a la renda
garantida de ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir la xifra del 43% de pobresa que afecta aquestes famílies en el termini
d’un any.
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h) Posar en marxa, en el termini de sis mesos, els programes específics de suport integral a famílies monoparentals, tal com s’estableix l’article 47.c.4t de la Llei
17/2015.
i) Posar en marxa les mesures necessàries per a garantir l’accés a l’habitatge de
dones i famílies monoparentals femenines en situació d’especial vulnerabilitat, de
manera que es mantingui l’aplicació dels mecanismes de priorització d’adjudicació
d’habitatge social a dones víctimes de violències de gènere d’acord amb al reglament de la Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, es reforci el finançament de les entitats que treballen amb dones
i que estan adherides a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, i s’incrementin els
recursos residencials d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.
j) Presentar-li en seu parlamentària, complint el calendari a què s’havia compromès, el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, en què es concretin les mesures previstes, el calendari d’implantació, els indicadors de compliment
i la dotació pressupostària.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 60/XII del Parlament de Catalunya, sobre els drets de les
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 302-00069/12), presentada per la diputada Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar (reg. 31603), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 31622)
i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 31625).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya dona suport a la vaga feminista convocada per al 8
de març, reconeix el lideratge del moviment feminista en matèria d’igualtat i manifesta la necessitat que les institucions catalanes es comprometin a impulsar mesures
urgents en favor d’una igualtat real i efectiva entre dones i homes.
2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a iniciatives com les de
l’autobús de l’associació Hazte Oír, que pretenen menystenir les violències masclistes i constitueixen un endarreriment en la lluita pels drets de les dones.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear en l’estructura del Govern un departament de feminismes i LGBTI per
a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen al Parlament i la Generalitat inclouen el principi d’equitat de gènere i per a garantir que hi
ha recursos econòmics i humans especialitzats suficients per a executar una política
pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.
b) Demanar a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones
i Homes, creada per la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones
1.15. Mocions
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i homes, de presentar en el termini de tres mesos una anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat elaborada amb una comissió de control formada per persones i entitats de referència en la lluita pels drets de les dones i contra les violències
masclistes.
c) Publicar i fer accessibles tots els informes d’impacte de gènere a què fa referència la Llei 17/2015 en el termini de tres mesos.
d) Establir i publicar en el termini de sis mesos un règim i un circuit sancionadors clars amb relació a les infraccions que estableix la Llei 17/2015, per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.
e) Fer que el compliment de les clàusules de gènere a què fa referència la Guia
per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics sigui un
requisit per a optar a l’adjudicació dels contractes de la Generalitat.
f) Posar en marxa en el termini de tres mesos el distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, creat per l’article
35 de la Llei 17/2015, i publicar la llista d’empreses que el tenen.
g) Incloure en el projecte de reforma horària mesures efectives de conciliació que
no tinguin un impacte negatiu en l’economia de les dones, com ara aspectes de corresponsabilitat entre dones i homes i el garantiment del temps de cures.
h) Desenvolupar una estratègia en salut sexual i reproductiva que contingui, com
a mínim, la gratuïtat en l’anticoncepció oral i l’educació en salut afectiva, sexual i
reproductiva des de la primera infància, i en què es garanteixi l’equitat territorial i
el compliment total de la cartera de serveis dels punts d’atenció a la salut sexual i
reproductiva, l’atenció psicològica inclosa.
i) Dotar de perspectiva de gènere totes les polítiques de salut pública pel que fa
als determinants de salut i a l’anàlisi diferenciada de malalties i protocols, amb un
èmfasi especial en les malalties cròniques femenines.
j) Destinar, com a mínim, cinc-cents mil euros el 2019 al programa Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat, per a augmentar-lo en trenta escoles, i preveure’n
una ampliació anual per a garantir l’equilibri territorial.
k) Fer complir als centres docents per mitjà dels quals es presta el servei d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i
tenir en compte aquests criteris a l’hora de renovar els concerts vigents.
l) Impulsar una reforma de la regulació autonòmica de l’impost sobre la renda de
les persones físiques amb l’objectiu que:
Primer. La deducció en la quota per lloguer de l’habitatge habitual per famílies
nombroses, establerta per l’article 1, punt 1.2, de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, s’apliqui també en les mateixes condicions
a les famílies monoparentals.
Segon. Es creï una nova deducció autonòmica amb relació a les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de retribucions per relació laboral especial
del servei de la llar familiar a treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors de la llar establert en el règim general de la seguretat social.
m) Equiparar per a les famílies monoparentals totes les prestacions, ajuts, descomptes i altres accions que ofereix el Govern per a les famílies nombroses.
n) Promoure la creació d’un servei especialitzat d’atenció integral als treballadors de la llar que ofereixi la possibilitat de denúncia de qualsevol tipus d’abús per
mitjà de recursos fàcils i disponibles (telèfon vermell).
o) Incloure en les actuacions d’ofici de la Inspecció de Treball criteris específics
relatius als riscos laborals derivats de tasques de cura, com l’ús de productes químics.
p) Impulsar mesures per a fer més accessible la formació i l’arrelament de les dones migrades, com les següents:
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Primer. La gratuïtat dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística
de nivell inicial i bàsic i l’estudi de la viabilitat o la possibilitat d’ampliar l’oferta de
cursos de català als caps de setmana.
Segon. L’oferta de cursos gratuïts de llengua castellana de nivell inicial i bàsic
i treballar per a garantir-ne la flexibilitat horària per a poder-los oferir els caps de
setmana.
Tercer. L’oferta flexible de cursos d’alfabetització i ensenyament de llengües estrangeres a la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.
q) Avançar en la introducció de mesures amb perspectiva de gènere en les polítiques penitenciàries, com les següents:
Primer. Garantir que totes les dones preses que són víctimes de violència masclista reben assistència a la Xarxa d’atenció integral per a víctimes de violències
masclistes.
Segon. Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar en el
tercer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri
que estableix aquest reglament i amb l’objectiu de garantir la reinserció d’aquestes
dones al més aviat possible i sense atendre criteris que no estableix el reglament vigent, com la necessitat de compliment de la meitat de la condemna d’acord amb la
classificació de les persones penades.
r) Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits jurídicament
en el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, i amb
les modificacions que hi va fer la Llei 3/2012.
s) Instar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a no contractar persones que difonen un discurs de l’odi, especialment contra les dones i les persones
LGBTI, i rescindir el contracte de les que ho fan.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 61/XII del Parlament de Catalunya, sobre les llengües en
l’ensenyament
302-00070/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre el trilingüisme en l’educació (tram. 302-00070/12), presentada per la diputada
Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 31619).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Millorar la formació presencial permanent del professorat, tant d’educació infantil i primària com d’educació secundària, destinada a aprofundir-ne les competències lingüístiques en anglès.
b) Fomentar i coordinar la formació en aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) del professorat.
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c) Establir un pla d’intercanvis i d’estades en països de parla anglesa tant del professorat com de l’alumnat.
d) Facilitar als centres del Servei d’Educació de Catalunya la possibilitat de disposar d’auxiliars de conversa.
e) Augmentar el nombre de continguts que afavoreixin l’aprenentatge de l’anglès
i la difusió de pel·lícules, sèries i programes en versió original amb subtítols en els
mitjans públics de Catalunya.
f) Garantir una oferta de places adequada en les diverses escoles oficials d’idiomes de Catalunya, i també els ajuts suficients per als alumnes d’aquests ensenyaments de règim especial per a millorar-ne l’accés.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 62/XII del Parlament de Catalunya, de condemna dels
insults de col·laboradors de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i de l’estratègia comunicativa del Govern amb relació
als pressupostos de la Generalitat
302-00071/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la seva estratègia comunicativa (tram. 302-00071/12), presentada pel diputat
Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 31624) i pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 31627).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna els insults xenòfobs, masclistes o homòfobs d’alguns col·laboradors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
com els de Toni Albà i Jair Domínguez contra polítics constitucionalistes, com Inés
Arrimadas i Miquel Iceta, i declara que l’insult, la deshumanització i el menyspreu
no poden ésser mai camuflats com a sàtira.
2. El Parlament de Catalunya censura que el Govern hagi utilitzat la litúrgia del
debat parlamentari per a simular davant l’opinió pública que el Ple ha fet el debat de
totalitat d’uns pressupostos que encara no s’han registrat.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 63/XII del Parlament de Catalunya, sobre la feminització de la
pobresa
302-00072/12
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de març de 2019, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la feminització de la pobresa (tram. 302-00072/12), presentada per la diputada
Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar (reg. 31604), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 31620) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 31623).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar de manera immediata
els articles en matèria laboral de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, anul·lats pel Tribunal Constitucional.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les desigualtats en el món laboral,
insta el Govern a:
a) Crear un equip específic en la Inspecció de Treball de Catalunya per a combatre totes les desigualtats que afecten les dones treballadores: l’assetjament sexual, la
bretxa salarial, les ofertes laborals sexistes i que cosifiquen les dones, i les jornades
laborals parcials o fragmentades.
b) Fer, per mitjà de la Inspecció de Treball de Catalunya, una campanya específica per a la igualtat salarial entre dones i homes, que vetlli perquè les empreses
amb salaris desiguals entre dones i homes acreditin la raó que ho justifiqui; demanar a les empreses en què el salari dels homes sigui major que el de les dones un
informe que justifiqui aquesta situació, i fer que, si no tenen cap justificació legal
per a fer-ho, se’ls incoï un procediment d’infracció, sanció i demanda d’ofici davant
la jurisdicció social.
c) Actualitzar l’estudi Qualificació econòmica del treball domèstic i de cura de
persones no remunerat a Catalunya fins al 2018 amb una atenció especial en les
conseqüències del desmantellament dels serveis públics i en la manera com afecta
les dones treballadores.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una campanya específica de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre els drets i els deures tant de les
persones que es dediquen als treballs de la llar com de les persones que les contracten, que inclogui, entre altres mesures, les següents:
a) Complir l’obligatorietat que tots els contractes de treball siguin per escrit, per
a garantir els drets laborals de totes les persones que es dediquen als treballs de la
llar i, especialment, per a facilitar-los l’accés a la regularització administrativa i evitar la irregularitat sobrevinguda.
b) Dissenyar un protocol específic per a informar sobre les accions que cal emprendre en cas de maltractaments i assetjaments sexuals que es puguin produir a les
llars on treballen.
c) Oferir un servei d’atenció telefònica específic que informi sobre els drets i els
deures dels contractants i dels treballadors, i que pugui atendre i derivar denúncies
per explotació laboral, violació dels drets laborals i abús sexual.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un pla de lluita contra les
formes de violència estructural i sistèmica que no permeten les condicions materials
per a l’emancipació de les dones.
5. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la universalització i la gestió pública
dels serveis de cura, insta el Govern a:
a) Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei de cura per a totes
les persones en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics, i
garantir la percepció de la prestació derivada de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, a les dinou mil persones que hi tenen reconegut el dret.
b) Ampliar les places residencials per a persones amb discapacitat física o psíquica o malaltia mental.
c) Oferir una solució immediata a les disset mil persones en llista d’espera per
a accedir a una plaça pública de residència i ampliar el pressupost per als serveis
d’ajuda a domicili, psicosocials i psicoeducatius.
d) Elaborar, en el termini de noranta dies, un informe detallat sobre les condicions laborals dels treballadors de les empreses contractades per la Generalitat que
operen en l’àmbit de la intervenció social i el suport a les persones que requereixen
atenció i cures, acotant l’anàlisi a les empreses o els conglomerats amb més de doscents cinquanta treballadors.
6. El Parlament de Catalunya, en matèria de subvencions a organitzacions, insta
el Govern a:
a) Presentar-li, en el si de la Comissió d’Igualtat de les Persones, en el termini
de trenta dies, un informe detallat sobre totes les subvencions públiques atorgades
per la Generalitat a organitzacions fonamentalistes com Pro Vida Catalunya, que
neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos, i sol·licitar a la resta d’ens públics –ajuntaments, consells comarcals i diputacions– informes en el mateix sentit,
en el termini de noranta dies.
b) Deixar d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització o col·lectiu religiós que negui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, que negui l’existència
de la violència masclista o que defensi posicions que impliquin alguna retallada de
drets contra les dones.
7. El Parlament de Catalunya reprova públicament l’arquebisbe de Tarragona,
Jaume Pujol, per les declaracions que justificaven els casos de pederàstia en alguns
estaments de l’Església catòlica.
8. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les campanyes publicitàries, insta el
Govern a:
a) Dur a terme tots els tràmits i gestions necessaris per a garantir que no s’atorguen ni llicències ni permisos per a publicitat fixa o mòbil (autobusos) a organitzacions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les dones, lesbianes i transsexuals a decidir sobre el propi cos i a lluitar per llurs drets i contra la violència
masclista.
b) Actuar d’ofici per a no permetre campanyes que promoguin l’odi o la discriminació contra persones i col·lectius en funció de llur origen, orientació sexual, creences, gènere, classe social o altres circumstàncies emparades per la Carta internacional dels drets humans de les Nacions Unides, i convidar la resta de governs dels
Països Catalans a actuar coordinadament en aquest sentit.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir, en el termini de seixanta dies, la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència, amb relació a la Llei 1/2006, del
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del
25 juny.
10. El Parlament de Catalunya, pel que fa al sistema penitenciari, insta el Govern a:
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a) Reformar, en el període d’un any, el sistema penitenciari vigent des d’un punt
de vista feminista, atès que, segons l’informe anual de la Coordinadora per a la Prevenció i la Denúncia de la Tortura, s’han detectat negligències en la salvaguarda del
dret a la salut i a la integritat física de les persones sota custòdia i en llurs condicions
higièniques i sanitàries.
b) Posar a disposició dels presos i de les organitzacions que treballen per la defensa dels drets humans, dels drets dels presos i dels col·lectius feministes tots els
recursos institucionals i administratius disponibles, siguin recursos tècnics, d’infraestructura, de difusió o de qualsevol altra naturalesa, amb la finalitat que puguin
disposar de les eines necessàries per a poder desenvolupar un procés d’anàlisi i detecció de necessitats que permeti d’obrir un debat que conclogui en una veritable
transformació del sistema penitenciari.
c) Garantir, en el termini de trenta dies, l’accés gratuït i sense limitacions a
tots els productes d’higiene a les internes del sistema penitenciari català, donant-los
l’oportunitat que puguin escollir entre les diferents alternatives existents.
d) Garantir l’atenció sanitària i psicològica adequada i especialitzada a totes de
les dones privades de llibertat que hagin estat víctimes de violència masclista.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un estudi comparatiu
sobre les resolucions de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques des d’una perspectiva de gènere.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir una coordinació estable
amb els governs de les Illes Balears i de la Generalitat Valenciana per a crear l’Observatori de les violències masclistes als Països Catalans.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema d’arxius de Catalunya
300-00089/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 07.03.2019, DSPC-P 43.

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00090/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
300-00091/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.
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Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya
300-00092/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els
adolescents als centres escolars
300-00093/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al
procés
300-00094/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 07.03.2019, DSPC-P 43.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política
300-00095/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 07.03.2019, DSPC-P 43.

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris
300-00096/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 07.03.2019, DSPC-P 43.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
RECTIFICACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES
Reg. 31554, 31806 i 31892 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 31554)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i
Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, comuniquen a la
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en les esmenes a l’articulat de
la proposició de llei (tram. 202-00026/12) presentades el 12.02.2019 i amb número
de registre 29372.
A l’esmena 4
On hi diu:
«De modificació de l’article 1.3»
Hi ha de dir:
«D’addició de l’article 1.3.c»
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31806, 31892)

Reg. 31806
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han
advertit l’errada següent en la correcció d’errades (tram. 202-00026/12) presentada
el 12 de febrer de 2019 i amb número de registre 29446.
On hi diu:
«D’addició d’una nova lletra a l’article 3.4. que passaria a tenir el següent redactat:
g) Sanitat vegetal dels conreus.»
Hi ha de dir:
«D’addició d’una nova lletra g bis a l’article 3.4. que passaria a tenir el següent
redactat:
g bis) Sanitat vegetal dels conreus.»
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, Portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

3.01.02. Proposicions de llei
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Reg. 31892
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han
advertit l’errada següent en la correcció d’errades (tram. 202-00026/12) presentada
el 12 de febrer de 2019 i amb número de registre 29446.
On hi diu:
«De supressió de les lletres a, b, c de l’article 4.2. que passaria a tenir el
següent redactat:

4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar
Plans territorials agraris específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de l’espai agrari. Els Plans territorials agraris específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.»
Hi ha de dir:
«De supressió de l’article 4.2. que passaria a tenir el següent redactat:

4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar
Plans territorials agraris específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de l’espai agrari. Els Plans territorials agraris específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.»
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

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

Ple del Parlament, sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP JXCAT I EL
GP ERC

Sessió 26 del Ple del Parlament, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 12.03.2019 al 18.03.2019).
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 32142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 08.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 32142)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 4

4. Sol·licitar a l’IDAPA l’enviament d’una versió provisional de les actes de les
reunions del Consell Rector en un termini no superior a 10 dies, a diferència dels
12 mesos actuals.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les víctimes
d’abusos sexuals infantils
401-00010/12
LECTURA EN EL PLE
Sessió 26, 06.03.2019, DSPC-P 42

L’abús sexual és una de les pitjors formes de violència que pateix la infància,
amb greus conseqüències que poden durar tota la vida. El 2017 es van presentar a
Catalunya 549 denúncies per abusos sexuals a infants.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, del 1989, i la normativa vigent en matèria d’infància reconeixen a infants i adolescents el dret a ésser
protegits de qualsevol forma de violència, incloent-hi l’abús sexual, i estableixen el
deure dels poders públics d’adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva.
El Comitè dels Drets de l’Infant defineix àmpliament l’abús sexual i l’explotació
infantils. Molts infants pateixen abusos sexuals que, tot i que els agressors no empren la força o la coerció físiques, són intrusius, opressius i traumàtics des del punt
de vista psicològic.
Més que en altres formes de violència, l’abús sexual infantil es caracteritza pel
secretisme i l’aïllament de la víctima, sovint perquè l’agressor exerceix una posició
de força i autoritat davant l’infant agredit. És per aquest motiu que la majoria dels
casos romanen ocults i els que es revelen es troben amb un seguit de dificultats que
afegeixen més dolor i patiment a les víctimes.
Els darrers mesos han sortit a la llum nous casos de persones ja adultes que van
patir abusos sexuals durant la infància, fet que ha de fer reflexionar sobre la importància de la detecció, l’abordament, la denúncia i la visibilització d’aquests casos.
El Parlament de Catalunya és una institució compromesa en la lluita contra
l’abús sexual infantil. En conseqüència i davant les denúncies de víctimes que s’han
fet públiques els darrers anys, i concretament els darrers mesos, condemna i repudia
qualsevol tipus d’agressió, abús o maltractament contra els infants.
El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les víctimes d’abusos sexuals
infantils i a llurs familiars, i els expressa la seva solidaritat.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya insta totes les institucions a assumir
l’obligatorietat de complir l’observació general número 13 del Comitè dels Drets de
l’Infant i, per tant, a impulsar mesures preventives, de detecció i d’acompanyament
perquè aquestes situacions no tornin a succeir en els àmbits escolar, religiós o del
lleure infantil i juvenil ni en l’àmbit familiar.
Així mateix, el Parlament de Catalunya demana a totes les institucions i organismes competents que facin les investigacions i accions pertinents davant dels casos
d’abusos sexuals, que ho comuniquin a les autoritats judicials i que col·laborin plenament amb la justícia a aclarir-los.
Finalment, el Parlament de Catalunya condemna les paraules i actituds que pretenguin restar gravetat als abusos sexuals comesos per alguns sacerdots i demana a
l’Església que comuniqui a la justícia ordinària els casos de possibles abusos sexuals
dels quals tingui coneixement.
Palau del Parlament, 6 de març de 2019
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11 de març de 2019

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia
Internacional de les Dones Treballadores
401-00011/12
LECTURA EN EL PLE
Sessió 26, 07.03.2019, DSPC-P 43

El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, que se celebra el 8 de març, manifesta la seva total implicació i el seu
compromís en la lluita per combatre qualsevol forma de discriminació i iniquitat, i
per aconseguir la igualtat real entre dones i homes.
Els drets fonamentals de les dones han d’estar garantits i no sols han d’ésser reconeguts legalment, sinó que han d’ésser efectivament exercits en tots els àmbits de
la vida: polític, econòmic, social, cultural, educatiu, científic i laboral. Tanmateix,
a la pràctica, avui això encara no és així. Les dones no gaudeixen de les mateixes
oportunitats que els homes i persisteixen en la societat desigualtats i discriminacions de tota mena que fan que les dones, entre altres col·lectius, siguin el rostre invisibilitzat de la pobresa.
Per aquest motiu, és imprescindible, urgent i absolutament necessari que tothom,
ciutadans i institucions, es comprometi i s’impliqui en l’objectiu d’erradicar les desigualtats patriarcals i la discriminació contra les dones i les nenes a tot el món, i en
l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva apoderant-les arreu.
El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar polítiques i actuacions
transversals destinades a combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i la discriminació fins a erradicar-les, a eliminar totes les formes de violència
contra les dones i les nenes, a lluitar contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats
sexuals, a garantir que totes les dones puguin exercir plenament llurs drets com a
ciutadanes, a assegurar la igualtat d’oportunitats educatives, laborals, econòmiques
i personals, i a garantir la participació social plena i efectiva de les dones i l’accés
universal a la salut sexual i reproductiva.
El Parlament de Catalunya dona suport a les treballadores que se sumin a la vaga
general feminista i a les reivindicacions, els actes, les manifestacions i les aturades
inherents al dret de vaga que es convoquin amb motiu del Dia Internacional de les
Dones Treballadores, alhora que fa un reconeixement a totes les dones de les generacions precedents que han lluitat per la igualtat entre homes i dones, i també als
moviments feministes i llurs aportacions.
Palau del Parlament, 7 de març de 2019
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