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A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

  

Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El 9 de novembre de 2015 arribava la primera sentència sobre la cessió il·legal 
de 4 treballadores que practicava i practica l’empresa municipal ICB S.A.  

El 12 de novembre el Consell d’administració de ICB S.A: (BTV) va acordar: 

“Entenent que aquesta sentència comporta unes implicacions estratègiques, 
programàtiques i pressupostàries i sobre el propi model de gestió de BTV que 
traspassen les competències del Consell, ha acordat per unanimitat traslladar 
a l’Alcaldessa els motius de la seva decisió, vinculant-la als criteris i acords que 
el Plenari del Consell Municipal pugui adoptar en la seva condició de Junta 
General de l’entitat.” 

El 27 de novembre, i per proposició de Barcelona en Comú (BeC) on 
s’especificava que es retirés el recurs de la sentència, el Plenari del Consell 
Municipal va votar afirmativament per BeC, C’s, ERC, PSC i CUP. CiU i PP es 
van abstenir. 

La proposició de BeC no tenia vinculació legal.  

El 15 de desembre el Consell d’administració de BTV va incomplir el mandat 
polític decidit pel Ple de l’Ajuntament i en un frau en tota regla es va saltar, 
recordem-ho de nou, la seva pròpia decisió del 12 de novembre i va mantenir el 
recurs a la sentència. 

El 23 de març de 2016 a la Comissió de Presidència el nostre grup municipal va 
presentar una proposició que instava la dimissió del Consell d’administració de 
BTV per no acatar les decisions del Plenari del Consell Municipal. Tota la resta 
de grups municipals van votar-hi en contra. 

El desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar 
el recurs de BTV contra la sentència que l’obligava a contractar directament les 
quatre primeres demandants per cessió il·legal.   

La sentència del TSJC obliga ICB a  pagar-los la diferència entre el sou que 
percebien d’Antena Local i el que els correspon com a treballadores de la 



societat municipal, des d’un any ençà que van presentar la seva demanda i amb 
un 10 % afegit d’interessos.  

Aquesta sentència del TSJC avui dia és ferma. 

A pesar que la primera sentència va sortir el 9 de novembre de 2015 els quatre 
primers demandants continuen acomiadats de BTV. 

En aquest context l’Alcaldessa va respondre en una entrevista realitzada per 
BTV a finals de gener on parlava de la internalització dels treballadors i els seus 
sous: “hi ha totes les converses obertes, amb les diferents situacions, de 
diferents programes, treballadors, etc.” 

La realitat és que, malgrat aquestes paraules d’Ada Colau i malgrat que als 
primers acomiadats se’ls ha demanat per part de BTV posposar en tres ocasions 
el judici per acomiadament (12/5/16, 12/9/16 i 23/1/17) amb la finalitat d’entrar 
a formar part de les negociacions, avui dia encara no s’han posat en contacte 
amb ells i elles per saber quan tornaran a ser empleats de BTV. 

Pels motius exposats proposem la següent 

Pregunta 

Sol·licitem conèixer quin és el plantejament del Govern de Barcelona en Comú i 
PSC en relació a la readmissió dels treballadors que avui dia continuen 
acomiadats de BTV malgrat guanyar la sentència ferma de cessió il·legal de 
treballadors de BTV, quan es realitzarà la reunió entre els representants de 
l’Ajuntament i de BTV amb aquests treballadors per tractar la seva 
reincorporació i quins són els tempos que  per que comencin a treballar a ICB 
S.A.  

Josep Garganté i Closa 



A 9 de febrer de 2017, Barcelona (Països Catalans)


