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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 mes de març, el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, es va 
reunir amb l’associació Les Kellys de Barcelona per parlar sobre les condicions 
laborals de les treballadores del sector de l’hostaleria. 

En aquesta reunió Les Kellys van exposar tres propostes per tractar de conèixer 
i millorar la situació actual. 

En concret, desenvolupar una plataforma participativa que reculli les dades dels 
hotels de Barcelona on les treballadores i usuàries poguessin puntuar cada 
centre de treball en relació als drets laborals, valorant les empreses del sector 
que compleixen o incompleixen el conveni, la seguretat i salut, externalitzen, 
etc. 

Així mateix, van plantejar que l’Administració aprofités en els àmbits on es 
reuneix amb el Gremi d’Hotelers requerir-los per a que procedeixin a la 
internalització de les plantilles externalitzades, utilitzant l’Ajuntament espais 
com el consorci públic-privat per aquesta finalitat. 

Per últim, Les Kellys també van proposar poder assistir a les cimeres o 
conferències que l’Ajuntament manté amb el Gremi d’Hotelers a fi de que 
l’Associació pugui dirigir-se als seus ocupadors de manera directa. 

Desafortunadament segons van informar alguns mitjans de comunicació cap de 
les propostes va mostrar amb el suport del regidor d’Empresa i Turisme, que les 
va rebutjar. 

En aquest sentit, l’Associació ha traslladat llavors les propostes exposades a 
Agustí Colom a Alcaldia.   

Per tot això, formulem la següent  



Pregunta 

Sol·licitem conèixer el motiu pel que el regidor d’Empresa i Turisme rebutja les 
propostes de l’Associació Les Kellys de Barcelona en referència a una plataforma 
participativa sobre els drets laborals al sector de l’hostaleria, la petició de 
l’Ajuntament de l’internalització dels serveis externalitzats a la patronal del 
sector susdit i la participació de l’Associació en les cimeres i conferències que 
l’Ajuntament manté amb aquesta patronal, així com sol·licitem conèixer per que 
no informen a l’Associació el que des de l’Ajuntament es realitza per millorar les 
condicions laborals en el sector de l’Hostaleria, malgrat els hi ha reclamat en 
diverses ocasions. 



Josep Garganté i Closa 

A 7 d’abril de 2017, Barcelona (Països Catalans)


