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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Crup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles
1 60 i 1 63 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tai
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, té coneixement el
Govern sobre la situació de diferència salarial establerta per a dones en funció
de la seva alçada per a ta realització del mateix treball?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles
1 60 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades í al seu grup parlamentari;
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, considera el Go
vern que aquest tipus de pràctiques de contractació contravé el principi de
consecució d'un model de relacions entre persones igualitari i que eradiqui les
relacions de domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal,
tal com estableix l'article l.i de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar,

d'acord

amb el que estableixen els articles

160 i 1 63 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, està complint el
Govern amb la seva responsabilitat de dur a terme la revisió i el seguiment dels
plans d'igualtat del teixit empresarial català, i també del, compliment de
l'obligació d'elaborar i aplicar plans d'igualtat en el cas de les empreses a què
es refereix l'article 36.1, tal i com estableix l'article 5.q de la Llei 1 7/201 5, del
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, està complint el
Govern amb la seva responsabilitat de redactar un Pla d'acció de suport a les
empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i
homes en el treball, tal i com estableix l'article 1 3.f de la Llei 1 7/201 5, del 21
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles
160 i 1 63 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, quines mesures,
plans o actuacions està desenvolupant el Govern per posar fi a aquest tipus de
pràctiques discriminatòries?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8
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Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles
160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació
sobre els criteris de contractació de personal d'atenció al públic durant grans
esdeveniments d'algunes empreses a Catalunya, i més concretament, la dife
rència salarial establerta en funció de l'alçada de les dones, té previst el Go
vern interposar mesures de sanció a aquestes empreses per tal de posar fi a
aquest tipus de pràctiques discriminatòries?
Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8

Beatriz Silva Gallardo

Pol Gibert Horcas

Diputada del GP PSC-Units

Diputat del GP PSC-Units

1 ihc

j pi.i

jl Covv^ir:

