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IMPULS DE L’AGENDA FEMINISTA.
Contingut de la iniciativa :
El passat 8 de març 30.000 persones, majoritàriament dones, varen sortir pels carrers de diferents
ciutats de les Illes Balears reivindicant els seus drets i polítiques d’igualtat. Cent de mils de dones
de tota Espanya responien a la convocatòria de mobilització feminista internacional i de vaga
evidenciant que si «les dones aturam, s’atura el món». Les reivindicacions d’aquesta jornada:
contra la discriminació laboral, econòmica i social de les dones, el dret a una vida sense violència i
igualtat real.
El Govern del PP, així com C’S han menyspreat la convocatòria d’una vaga que pretenia posar
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damunt l’agenda política la necessitat de reduir la sagnant bretxa salarial que pateixen les dones,
d’un 16,63% a la nostra comunitat, els deu punts menys de les dones en la taxa d’ocupació en
comparació amb els homes, el sostre de vidre, o les pensions més baixes de les dones, quasi 400
€ mensuals menys que els pensionistes barons.
Les polítiques austericides del Govern de l’Estat del PP que han retallat pressupostos en les
polítiques d’igualtat d’oportunitats i en prevenció de la violència de gènere, en polítiques socials,
de la dependència, en el Pla 0-3 anys, així com la reforma laboral del 2012 i el seu impacte sobre
les condicions de treball de les dones, la precarietat, la eliminació d’incentius per conciliar o per
reincorporar-se a la feina de les mares treballadores després del naixement dels seus infants, i el
fort debilitament de la negociació col·lectiva han devaluat les condicions de vida de les dones.
Cada retall sobre l’estat del benestar, dels serveis públics afecten a les classes treballadores,
especialment, a les dones més vulnerables.
L'aprovació de la llei 11/2016, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes ha dotat les institucions
púbiques d'un instrument efectiu per impulsar polítiques públiques d'igualtat de gènere a tots els
àmbits de la societat. Una llei que cal continuar desenvolupant i reglamentant per acabar amb les
múltiples discriminacions que pateixen les dones a les Illes Balears.
Les mobilitzacions del 8 de març han de servir com a catalitzador de les reformes feministes que
cal desenvolupar a nivell estatal, autonòmic, insular i local. Les més urgents, aprovar lleis per a la
igualtat salarial i laboral per garantir la igualtat plena i efectiva de les dones. Modificant les lleis
corresponents per a consagrar el dret a la igualtat retributiva, d’igualtat d’oportunitats i de tracte,
així com avançar cap a la corresponsabilitat real de les famílies, dotant a les CCAA dels
instruments necessaris per lluitar contra les desigualtats de gènere dins l’àmbit laboral.
La lluita efectiva contra la violència de gènere. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género va suposar una revolució en el
tractament jurídic de la violència de gènere. Catorze anys després de la seva aprovació, cal
aprofundir en aquelles qüestions que siguin millorables i cal desenvolupar el Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere, posant els recursos estipulats, que són 1000 milions d’€ en 5 anys. A raó
de 200 milions d’euros anuals. Aquests recursos a les comunitats han d’arribar ja i no tolerarem el
xantatge del Govern de vincular el compliment del Pacte a tenir el pressupost aprovat.
Gràcies al compromís feminista del Govern del Canvi, la lluita contra les violències masclistes han
mobilitzat 13,5 milions d’euros per treballar des de la transversalitat la seva prevenció.
Els plans d’igualtat, regulats per llei, són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de
dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els
plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les
pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes
eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
Aquests plans d’igualtat, entre d’altres consideracions, ens han de permetre millorar la
transparència en les retribucions, perquè això pot ajudar a detectar biaixos en funció del sexe dels
qui ocupen certs llocs de treball i, amb això, eliminar discriminacions per raó de sexe en els salaris
d'una empresa o d'un sector en el seu conjunt. La informació que es desprèn dels instruments de
transparència salarial pot permetre als treballadors, als propis empresaris o a tots els interlocutors
socials adoptar mesures correctores que garanteixin el compliment del principi d'igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en matèria retributiva.
La Inspecció de Treball és un instrument molt útil per combatre les discriminacions per raó de
gènere a la feina, i amb els resultats del Pla de lluita contra l’explotació laboral, on més de 15.000
persones han vist modificats els seus contractes a millor, gràcies a la vigilància de la normativa,
sabem que hem de continuar potenciat la planificació de l’actuació de la inspecció de treball
fomentant campanyes per evitar la discriminació en l’accés a l’ocupació, durant les relacions
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 3

Parlament de les Illes Balears
RGE: 2952/2018 - 20/03/2018 09:06

laborals, o l’assetjament sexual i per raó de gènere, donant compliment al que estableix la llei
11/2016 d’igualtat de dones i homes.
Per totes aquestes raons i perquè volem recollir el clam del moviment feminista expressat al 8 de
març:
1.

El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern d’Espanya a dotar
pressupostàriament el Pacte contra la Violència de Gènere amb data 1 d'abril i traslladi
a les CCAA els doblers corresponents per reforçar la prevenció de la violència entre el
jovent i atendre millor a les víctimes i els seus infants.

2.

El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern d’Espanya aprovar les lleis
d’igualtat retributiva i laboral per garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte, per tal de
reduir la bretxa salarial i altres discriminacions laborals per raó de gènere.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a continuar amb la
planificació i desenvolupament d’actuacions de la inspecció de treball, posant especial
èmfasi en la comprovació de convenis per evitar discriminacions i en la prevenció de
riscos des de la perspectiva de gènere, especialment durant l’embaràs, especialment
pel que fa a les discriminacions laborals de gènere, sobre tot, durant l'embaràs, i a
acompanyar els agents socials en la introducció de la perspectiva de gènere en els
convenis col·lectius.

4.

El Parlament de les Illes insta al Govern de les Illes Balears a tornar a impulsar la
convocatòria d’ajudes per a plans d’igualtat, per a fomentar els plans d’igualtat entre les
empreses que no estan obligades per llei.

5.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un registre
de plans d’igualtat per a fomentar les bones pràctiques entre les empreses de les
nostres illes.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el més
aviat possible el traspàs de competències en matèria de polítiques de gènere als
Consells Insulars.

6.

7.

E Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir
desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes efectes de
què les polítiques antidiscriminatòries per raó de sexe i gènere arribin a tots els àmbits
de les Illes Balears.

Silvia CANO I JUAN

Alberto JARABO I VICENTE
Assabentament grup,

Nel MARTÍ I LLUFRIU

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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