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PROPOSICIONS CUP CAPGIREM BARCELONA APROVADES AMB 

ELS VOTS A FAVOR DEL GOVERN 

FEMINISME 

- Novembre de 2015. Avortament 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

[transaccionat. a l’acta hi ha error d’enumeració dels acords] 
 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 
 
Primer- Que l’Ajuntament de Barcelona rebutgi fermament la reforma de la Llei 
d’Avortament del PP, defensant el dret al propi cos de les dones i impugnant la mateixa, 
instant a la Generalitat a presentar el recurs. 
 
Segon- Garantir com a institució municipal la informació i l’assessorament legal, mèdic i 
psicològic a totes les dones, i en especial les  d’entre 16 i 18 anys, per tal de garantir 
l’exercici del seu dret a l’avortament. 
 
Tercer- Treballar per assolir un avortament gratuït i garantit per la xarxa pública per a totes 
les dones. 
 
Quart.-  Exigir al govern de la Generalitat que garanteixi mètodes anticonceptius a l’abast 
de tothom, amb gratuïtat pels i les joves a través de la xarxa d’assistència de salut sexual i 
reproductiva 

 
Sisè- Reforçar encara més l’educació afectiva i sexual a tots els centres educatius  
 
Setè – Què es doti  dels recursos necessaris les diferents Àrees de l’Ajuntament que han 
de fer possible desenvolupar aquest acord. 
 
Vuitè- Recolzar una reforma de la Llei de l’Avortament que permeti de nou  a les dones de 
16 i 17 anys exercir el dret al seu propi cos a una maternitat lliure sense el coneixement 
dels seus pares i/o tutors. 
 

BeC  

SÍ.  
Va ser vot 
nominal 

CiU  

C’s  

ERC  

PSC  

PP  

CUP  

 

Santiago Alonso Beltran: No  

Carmen Andrés Añón: Sí  

Gerard Ardanuy i Mata: M’abstinc  

Jaume Asens Llodrà: Sí  

Eloi Badia Casas: Sí  

Montserrat Ballarín Espuña: Sí  

Maria Magdalena BarcelóVerea: No  

Montserrat Benedí i Altés: Sí  

Raimond Blasi i Navarro: M’abstinc  

Alfred Bosch i Pascual: Sí  

Trini Capdevila i Burniol: Sí  

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí  

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí  

Agustí Colom Cabau: Sí  

Jordi Coronas i Martorell: Sí  

Ángeles Esteller Ruedas: No  

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí  

Alberto Fernández Díaz: No  

Joaquim Forn i Chiariello: No  

 

Josep Garganté i Closa: Sí  

Mercè Homs i Molist: Sí  

Maria José Lecha González: Sí  

Jordi Martí i Galbis: M’abstinc  

Carina Mejías Sánchez: No  

Daniel Mòdol i Deltell: Sí  

Josep Ma. Montaner Martorell: Sí  

Xavier Mulleras Vinzia: No  

Laia Ortiz Castellvi: Sí  

Laura Pèrez Castaño: Sí  

Gala Pin Ferrando: Sí  

Gerardo Pisarello Prados: Sí  

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí  

Sònia Recasens i Alsina: No  

Maria Rovira i Torrens: Sí  

Janet Sanz Cid: Sí  

Sonia Sierra Infante: No  

Francisco Sierra López: No  

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: M’abstinc  

Mercedes Vidal Lago: Sí  

Francina Vila i Valls: Sí  

Ada Colau Ballano: Sí 
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- Desembre de 2015. Urbanisme feminista  

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:  
 

1) Adequar l'estructura de la ciutat a les necessitats de la vida quotidiana, facilitant 
la realització dels treballs de cures. Promoure la creació d'un nou reglament que 
proposi mesures com, per exemple, la disposició de canviadors i espais per 
l'alletament en espais oberts al públic -segons m2 i funcions-, tant en 
establiments privats com públics o la revisió dels plans de mobilitat per a que es 
tinguin en compte els diversos recorreguts que fan les dones. 
 

2) Elaborar un pla de reforma dels espais públics per a permetre el ple accés i 
gaudi a les dones, especialment pel que fa a la eradicació de totes les formes de 
violència contra aquestes. Aquest pla abordaria tant l'assetjament al carrer en 
forma de comentaris com les agressions sexuals. Abordatge també de la por 
com a límit a l'accés de la ciutat.  

 
3) Considerar els espais privats com a part de la ciutat, promocionant relacions 

lliures de violències, abusos i desigualtats. 4) Crear un pla per a dotar als edificis 
d'habitatges d'estructures col·lectives per a la realització dels treballs de cures, 
com també el foment de la creació d'espais privats que fomentin la 
coresponsabilitat en aquestes tasques. 

BeC AF 

SÍ 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 

 

- Gener de 2016. Cens de propietats de l’esglèsia 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

[transaccionat durant la comissió, es treu “cens públic” per “cens”] 
 

La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de tres mesos 
un cens de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de 
la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de 
l'exempció del pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi 
realitzen els dóna dret a tal exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia 
l'església catòlica de pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement 
pels veïns i veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les 
que s'haja apropiat l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 
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- Febrer de 2016. Crear comissió gènere (dones i LGTBI) per a avaluar l’impacte de 

gènere dels pressupostos. 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 

1. Articular un espai de participació dels diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat 
per treballar les propostes concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina per 
fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI. 
 
2. Generar una Comissió que participi en el disseny de les eines per avaluar l'impacte de 
gènere (dones i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al 
comissionat de transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per personal 
tècnic de l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius feministes i LGTBI i 
moviments socials. 
 
3. L’ajuntament, de forma progressiva, desenvoluparà els següents indicadors i informarà 
aquesta comissió sobre la seva evolució: 
 
3.1. Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de l'impacte de les 
polítiques públiques i les corresponents assignacions pressupostàries en els desigualtats 
de gènere, establint una vinculació entre aquestes i els seus efectes en l'increment, 
reducció o manteniment de les desigualtats. 
 
3.2. Anàlisi d'incidència de la despesa pública desagregada per sexe: Estimació de la 
utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i dones, mesurant el 
cost unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cost pel nombre d'unitats 
utilitzades per diferents grups d'hores i de dones. 
 
3.3. Anàlisi d'incidència dels ingressos públics desagregats per sexe: Valoració de la 
contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com indirectes, mitjançant 
el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup. 
 
3.4. Avaluació de beneficiaris desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i 
cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i 
sondeigs que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la 
provisió de serveis públics cobreix les seves necessitats. 
 
3.5. Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del pressupost en l'ús dels temps: 
Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries i el seu efecte en l'ús del 
temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de posar de 
manifest les implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la importància de la 
reproducció social dins l'economia. 
 
3.6. Marc de política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de gènere: Anàlisi de 
l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la 
perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous models que l'incloguin. 
 
3.7. Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Desagregació del 
pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de gènere i 
anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres instruments. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 
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HABITATGE 

- Gener de 2016. Creació d’un cens de pisos buits 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:  
 
1. Que l'Ajuntament faci un informe real de la incorporació de pisos buits al parc 
d'habitatge públic dels darrers mesos.  
 
2. Que l'Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona en el 
període de 4 mesos.  
 
3. Que l'Ajuntament iniciï l'expropiació de l'ús de fruit dels habitatges buits de la ciutat per 
tal d'augmentar el parc públic d'habitatge a la ciutat que ara mateix és insuficient. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s EC 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 
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LLUITES: 

- Maig de 2016. Marea Pensionista 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 
 
Primer.- Elaborar programes d'apoderament, especialment dirigits a les dones grans, 
perquè ells i elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes. 
 
Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques municipals proporcionen unes 
condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin de autonomia, així com 
gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. 
 
Tercer.- Dur a terme estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i 
socials en què es troben les persones grans i pensionistes més desafavorits. 
 
Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció de violència masclista vers dones grans. 
 
Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran que 
els valori com agents de construcció social. 
 
Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. 
 
Setè.- Instar a la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a les persones grans 
amb la finalitat d’assegurar una vida digna. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AB 

CUP AF 

 

- Juny de 2016. ICAM 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 
 
1. Exigir la publicació del conveni que vincula l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) amb l’ICAM, així com la total transparència de la institució.  
 
2. Instar a la Generalitat que impulsi la participació de tots els sindicats i la ciutadania 
(veïns i veïnes) per l’elaboració d’un codi ètic i de bones pràctiques de l’ICAM. Reclamar 
una nova governança de l’ICAM amb participació sindical i ciutadana.  
 
3. Reclamar a la Generalitat que s’aturin les derivacions de proves diagnòstiques a centres 
privats.  
 
4. Reclamar que les avaluacions siguin basades en criteris mèdics científics amb 
professionals del sistema públic.  
 
5. Instar a la Generalitat a que exigeixi responsabilitats tant a l’ICAM com a l’INSS per 
haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AB 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 
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CONDICIONS LABORALS 

- Novembre de 2016. Condicions laborals de Las Kellys 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar a l'Ajuntament de Barcelona, al consorci 
públic-privat Turisme de Barcelona, al Gremi d'Hotels de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya segons les seves competències a: 
 
- Mantenir les mateixes condicions laborals i salarials per a totes les treballadores 
cambreres de pis en cada centre de treball, estiguin en plantilla, subcontractades, en 
pràctiques, eventuals, fixes o fixes discontinues. Aturar i revertir la subcontractació. S'han 
de respectar les mateixes condicions, que siguin equiparables al Conveni d'Hostaleria, 
donat que les cambreres de pis externalitzades -i altres professionals del sector 
externalitzats- venen perdent el 40% del sou quan se'ls treu del conveni que els correspon. 
A més perden drets com tenir dos dies de festa consecutius setmanals. També perden el 
calendari laboral (saber amb anticipació quins dies treballaran per poder conciliar i en 
general fer plans de vida fora de la feina).  
 
- Vigilar en matèria d'ergonomia que la carrega de treball per a les cambreres de pisos sigui 
adequada, de manera que el nombre màxim d'habitacions i apartaments, entre d'altres, no 
suposi un dany per a la salut de les treballadores, així com la utilització de carro que 
alleugera el pes i evita realitzar molts viatges i que, en hotels de luxe, no s'utilitza per que 
"el carro fa lleig".  
 
- Realitzar un estudi en matèria de salut laboral, sobre l'ergonomia dels establiments 
d'hostaleria a la nostra ciutat, per poder posar mesures necessàries per a que les 
cambreres de pisos puguin realitzar la seva feina dignament. A més, tenint en compte que 
la categoria de cambreres de pis és una professió predominantment femenina es tindrà en 
compte la perspectiva de gènere en totes les accions que es vagin desenvolupant. Aquest 
estudis ergonòmics no poden ser realitzats o contractats pel propi hotel, donat que es perd 
objectivitat. L'administració pública corresponent hauria de fer-se càrrec per mantenir una 
imparcialitat enfront dels interessos de la patronal.  
 
- Augmentar el nombre d'inspectors de treball per a poder realitzar una tasca d'inspeccions 
necessàries, suficients i no de manera esporàdica, amb plans sectorials i sostinguts en el 
temps.  
 
- Que es trametin aquests acords a Turisme de Barcelona al Gremi d'Hotels de Barcelona, 
a la Generalitat de Catalunya i a l'Associació Las Kellys (http://lasKellys.org) amb la 
presència a Barcelona i proposants d'aquests reivindicacions exposades a la proposició. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AB 

CUP AF 

 

- Gener de 2017. Millora condicions laborals del SAD 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

[Transaccionada amb BeC] 
 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres mesos 
l’ajuntament de Barcelona realitzi: 

 Una avaluació sobre la gestió del servei a través d’inspeccions sobre les tasques 
que s’estan desenvolupant en les quatre empreses mitjançant entrevistes amb 
les treballadores. 

 Elabori un protocol sobre el temps de desplaçament. 

 Vetllarà per la salut laboral de les treballadores exigint el compliment de les 
normatives higièniques i de material de cures i donant centralitat al suport 
emocional i físic. 

 

BeC AF SÍ 

CiU AF 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AB 

CUP AF 
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EDUCACIÓ 

- Desembre de 2015. Rebuig a la LOMQUE 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

[S’aprova amb la següent transacció] 
El Plenari del Consell Municipal acorda: 
 
Primer- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya perquè suspengui l’aplicació de la 
Llei Orgànica 8/2013 de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) així com instar al 
Congrés dels Diputats a derogar-la tan bon punt es constitueixi. 
 
Segon- Instar al Parlament de Catalunya perquè debati una nova Llei d’educació de 
Catalunya amb la participació del conjunt de la comunitat educativa amb l’objectiu de 
promoure un servei públic educatiu de qualitat. 
 
Tercer- Donar suport a les iniciatives legislatives populars, així com la ILP d’Educació ja 
que obren el debat per promoure una nova llei d’educació per Catalunya, i facilitar els 
recursos necessaris perquè els diversos sectors de la comunitat educativa de Barcelona 
participin activament en els debats. 
 
Quart- Fer arribar aquest acord a les comissions promotores d’iniciatives legislatives 
populars existents sobre educació, així com també als representants i els interlocutors de la 
comunitat educativa de Barcelona 
 

BeC AF SÍ 
 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 

 

 

 

CULTURA 

- Novembre de 2016. Garantir l’art al carrer i la participació d’artistes i veïnes en 

l’elaboració de les normatives 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:  
 
1.- Que el Govern municipal vetlli per garantir l’art al carrer com a forma de llibertat 
d’expressió amb totes les seves expressions.  
 
2.- Reconèixer i garantir en els seus marcs reguladors de l’espai, l’art al carrer com a ús 
comú general; explicitant-lo en els marcs necessaris.  
 
3.- Garantir la participació d’artistes i veïns en l’elaboració de les normatives que els 
afectin, apostant per l’autogestió dels seus espais. 

BeC AF SÍ 

CiU AF 

C’s AB 

ERC AF 

PSC AF 

PP EC 

CUP AF 
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ECOLOGIA 

- Gener de 2016. Transvasament del Ter. Conques hidrològiques 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

[Transaccionada amb BeC] 
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:  
 
Primer.- Barcelona ha d’assumir els límits de les seves conques hidrològiques així com els 
recursos dels seus aqüífers. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona, directament o a través de 
la seva participació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona gestora de l’abastament, demanarà 
a la Generalitat de Catalunya com a administració responsable de la planificació 
hidrològica, que compleixi el compromís pel Ter, que aposti per una gestió pública i 
sostenible de l’aigua i que col·labori amb les administracions locals de la regió 
metropolitana amb l’objectiu d’incrementar els recursos hídrics alternatius locals que 
garanteixin un subministrament eficient d’aigua a la ciutadania.  
 
Segon.- Per tal d’assegurar el subministrament a la població, instem fer un Pla per tal de 
millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat basat en la utilització de recursos 
propis que inclogui:  

a) Millorar l’eficiència del consum d’aigua a la ciutat;  
b) Fer ús de les aigües regenerades a l’estació depuradora d’aigua residual del 
Prat;  
c) Estudiar la utilització de les aigües pluvials;  
d) Analitzar i posar en valor el cost de la utilització d’aigua dessalada a l’ITAM del 
Llobregat en funció de l’impacte generat (energia i recursos) en cas de 
necessitat;  
e) Realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de 
Barcelona que ens permeti explorar la viabilitat d’aigua subterrània de manera 
sostinguda mantenint uns nivells freàtics òptims i que no suposi un risc de 
salinització de l’aqüífer. 

BeC AF 

SÍ 

CiU AF 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AB 

CUP AF 

 

 

 

TRANSPARÈNCIA 

- Octubre de 2016. Auditoria de les obres de Glòries 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda  
 
Que l’Ajuntament de Barcelona encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el 
projecte d’obres de la plaça de les Glòries en relació amb les complicacions sorgides, 
especialment pel que fa a la profunditat no prevista d’un dels túnels i altres estructures 
subterrànies, així com dels avantprojectes i estudis previs, i ha de permetre identificar 
l’origen d’aquestes. 

BeC AF SÍ 

CiU AB 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AB 

CUP AF 
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DESCENTRALITZACIÓ DE BARCELONA 

- Abril de 2016. Descentralització dels districtes 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal acorda:  
 
1. El Ple de l’ajuntament manifesta la seva voluntat d’aprovar en aquest mandat 2015-2019 
un nou model de descentralització dels districtes, impulsant les modificacions normatives 
que siguin necessàries per facilitar l’elecció per sufragi universal i directa dels Consellers i 
Conselleres de Districte, amb un ampli debat públic i amb la màxima implicació i consens 
dels grups municipals.  
 
2. El Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda impulsar la modificació de l’article 16 de les 
Normes Reguladores del funcionament dels Districtes per tal de fer possible l’elecció 
directe dels consellers i conselleres sota els criteris següents: Els Consellers i Conselleres 
de Districte s’escolliran pels veïns i veïnes de cada Districte en sufragi universal i directe 
segons les normes reguladores de les eleccions municipals.  
 
3. L’Ajuntament de Barcelona impulsarà aquelles modificacions legals per tal de fer 
possible l’aplicació del nou règim d’elecció per a les eleccions municipals de l’any 2019. 

BeC AF SÍ 

CiU AF 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AF 

PP AF 

CUP AF 

 

 

MUNICIPALITZACIONS 

- Novembre de 2016. Municipalització de l’aigua 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:  
 
1. Creació d'una comissió d'estudi en el termini d'un mes per la municipalització del servei 
de subministrament domiciliari d'aigua.  
 
2. Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de 
gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius 
especialitzats en la qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el servei.  
 
3. Dotar de pressupost econòmic la comissió de cara a elaborar els informes tècnics i/o 
jurídics pertinents per desenvolupar la internalització del servei. 4. Fixar un calendari per 
desenvolupar el procés de municipalització del servei. 

BeC AF SÍ 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AF 

PSC AB 

PP EC 

CUP AF 

 

 


