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:
Després de la darrera edició del Barcelona “Open Banc Sabadell / 65 Trofeu
Conde de Godó” que l’Ajuntament subvenciona amb més d’1 milió d’euros
anual, diferents treballadores han denunciat la situació laboral de vulneració
dels seus drets com a dones i treballadores que van patir.
D’aquesta manera, les treballadores han denunciat que van haver de treballar
obligatòriament amb vestuari d'estiu, amb minifaldilla i màniga curta, al mes
d'abril, però en condicions meteorològiques de ple hivern.
Així doncs, una vegada més constatem que en esdeveniments que l’Ajuntament
subvenciona es donen situacions de violències masclistes així com de precarietat
laboral.
En aquest sentit entenem que la cosificació de les dones, l’ús de la dona com a
reclam, és una violència masclista que cal combatre en tots els àmbits.
Per tot això, presentem la següent

Proposició

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda:
1. Que el govern municipal elabori en el termini d’un mes una proposta de
protocol per la prevenció de l’ús de la dona com a reclam, objecte o qualsevol
altre forma de cosificació i/o mercantilització aplicable a tots els esdeveniments
i actes finançats, subvencionats, patrocinats o amb qualsevol altra forma de
participació directa o indirecta de l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus
òrgans, entitats i empreses dependents.
2. Que el protocol estableixi la inclusió en plecs de condicions, bases de
convocatòries de subvencions, contractes, convenis i qualsevol altre instrument

subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i entitats dependents, que garanteixin la
prevenció de les conductes esmentades així com la retirada del finançament o
resolució de l’acord establert en cas d’incompliment de les mesures fixades.
3. Incloure un programa de formació especialitzada dels serveis d’inspecció
municipal per tal de dotar a l’Ajuntament de Barcelona del personal qualificat
necessari per tal de detectar aquestes situacions, intervenir-hi de forma
preventiva i incoar els procediments derivats del protocol així com aplicar el
règim sancionador previst en diverses lleis aplicables.

Josep Garganté i Closa

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

