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A la Comissió d’Economia i Hisenda 
  
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 passat octubre de 2016 en aquesta mateixa Comissió el nostre grup municipal 
va preguntar al govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC si es pensava 
responsabilitzar de la situació de precarietat laboral, convocant una sessió 
extraordinària del consell d’administració de Barcelona Activa SAU SPM, per 
informar de la solució acordada amb la representació legal per eliminar la 
precarietat contractual del personal d’aquesta empresa municipal abans de 
finalitzar l’any 2016. 

Segons Gerardo Pisarello, primer tinent d’Alcaldessa, va respondre’ns: 

“...compartim el neguit de la plantilla, el desig de fer aquestes persones 
indefinides...la voluntat del govern efectivament abans de que acabi l’any 
(2016) es tenir una resposta per aquesta reivindicació que ens sembla 
plenament legitima.” 

Avui dia, i passats dos mesos i mig de la fi de l’any 2016 encara no s’ha 
solucionat la situació denunciada en la nostra pregunta. 

Recordem que estem parlant de 50 persones amb una contractació inicial 
fraudulenta i que posteriorment haurien superat els límits d'encadenament de 
contractes temporals i per una altra banda 50 persones més que previsiblement 
haurien superat aquest límit. Una quantitat gens menyspreable doncs estem 
parlant d’un terç de la plantilla total. 

És altament preocupant la situació denunciada per part de la representació 
sindical de la plantilla de Barcelona Activa SAU SPM sobre la contractació del 
personal conegut internament com “de programes” que desenvolupen la seva 
activitat en l’orientació, la formació o la recerca d’ocupació dels usuaris i 
usuàries dels serveis de l’empresa. 

A més a més el nostre conseller en el consell d’administració ha demanat 
reiteradament i així consta a les actes de sessions del consell de 16 de març de 
2016, de 27 d’abril de 2016, de 06 de juny de 2016 i de 10 d’octubre de 2016 una 
reunió específica sobre aquesta situació i continua sense d0nar-se cap resposta 
a la seva sol·licitud. 

Per tot això, presentem la següent  



Pregunta 

El govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC eliminarà la contractació 
irregular del personal de Barcelona Activa SAU SPM tal com s’havia compromès 
a l’octubre de 2016, així com convocarà una sessió extraordinària del consell 
d’administració d’aquesta empresa municipal per informar de la solució 
acordada? 



Josep Garganté i Closa 

A 14 de març de 2017, Barcelona (Països Catalans)


