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ADOPCIÓ 
Comissió d’Afers Institucionals, sessió 3, 24.02.2016, DSPC-C 44 

 

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista 
(tram. 250-00039/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 5396) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6203). 

 
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent 

 

Resolució 

 
1. El Parlament de Catalunya acorda convocar, en el termini d’un mes, la 

primera reunió de les institucions públiques catalanes i les organitzacions 
socials, feministes, sindicals i polítiques per a constituir la Taula per l’Acord 
Social i Polític per a Eradicar la Violència Masclista, que ha d’evitar la regressió 
social respecte al dret de les dones a elaborar recomanacions i mesures contra 
la violència masclista, fer seguiment de les polítiques públiques en aquest àmbit 
i emetre informes de caràcter públic, tal com estableix la Moció 167/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques transversals amb relació a la 
violència contra les dones, aprovada per unanimitat al desembre del 2014. 

 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 
a) Comparèixer davant del Parlament, en el termini de dos mesos des de 

l’adopció d’aquesta resolució, per a informar sobre l’execució del programa 
d’intervenció integral contra la violència masclista, tal com estableix la disposició 
addicional onzena de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. 

b) Garantir els recursos econòmics necessaris per a combatre la violència 
masclista en tots els nivells institucionals, especialment en el món local, que és 
el primer a rebre’n els efectes. 

c) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència masclista i 
enfortir la detecció d’aquest tipus de violència i el suport a les dones víctimes, a 
llurs fills menors i a totes les víctimes conegudes com a víctimes invisibles de la 
violència masclista. 

d) Desplegar la Llei 5/2008, complint el compromís de finalitzar el 
desplegament de la xarxa de recursos per a fer front a la recuperació de les 
víctimes de violència masclista, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes. 

e) Demanar al Govern de l’Estat que adopti i promogui un acord social, polític 
i institucional contra la violència de gènere per a construir una societat segura i 
lliure d’aquest tipus de violència, que inclogui les mesures següents: 

1a. Dotar suficientment les partides pressupostàries, especialment els 
recursos destinats a la prevenció i a l’assistència social a les víctimes de 
violència de gènere, i augmentar la partida pressupostària destinada a 
la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere en els 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2016, per tal de desplegar la Llei 



orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció Integral 
contra la violència de gènere, la Llei 5/2008 i la Llei 17/2015. 
2a. Crear una unitat de coordinació contra la violència de gènere a cada 
territori i un fons de suport als ajuntaments per a reforçar la xarxa de 
serveis públics, impulsant el paper que exerceixen els serveis 
municipals i els centres de la dona. 
3a. Engegar, en els jutjats especialitzats en violència de gènere, 

l’acompanyament judicial personalitzat per a garantir l’accessibilitat de 

les víctimes de violència de gènere a la informació, i garantir que els 

professionals que hi intervenen tinguin un certificat de formació 

específica en aquesta matèria. 

f) Establir els protocols d’intervenció específics per a l’atenció integral a les 
dones que han retirat la denúncia per violència de gènere. 

 

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016 
 

La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana;  

El president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat 


