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PROPOSICIONS DE LA CUP CAPGIREM BARCELONA ON EL 
GOVERN S’HA ABSTINGUT O VOTAT EN CONTRA 

 

MUNICIPALITZACIONS 

- Octubre 2015. Municipalització i orientació comunitària dels Serveis Socials 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda:  
 
1) Que els serveis socials tinguin una orientació comunitària i d’apoderament col·lectiu amb 
una perspectiva de gènere incorporada.  
 
2) Iniciar el procés de municipalització dels serveis socials de la ciutat de Barcelona en 
base els articles 70 d’oferta de treball públic i 10 de funcionaris interins de l’EBEP i durant 
el procés assegurar els drets laborals de les treballadores.  
 
3) Que es treballi per l’elaboració d’un pla especial als CSS (Centres de Serveis Socials) i 
EAIA’S ubicats en barris amb un major nivell de desigualtat social.  
 
4) Que hi hagin unes borses de treball públiques, per tal de garantir un augment de 
plantilles com estructurals als llocs necessaris del conjunt de perfils professionals.  
 
5) Complir la ràtio d’educadores socials i convocar les 80 places que manquen.  
 
6) Augmentar la plantilla de l’EAIA’s (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) amb 
treballadores públiques per atendre des de la qualitat les necessitats d’infants, joves i 
famílies en risc.  
 
7) Ampliar a 3 professionals UGA (Unitat de Gestió Administrativa) en els centres amb més 
nombre de professionals i volum de feina.  
 
8) Que hi hagi una professional de la psicologia per centre de treball per tal de poder 
assolir un correcte funcionament del servei.  
 
9) Que les treballadores participin directament de la presa de decisions en el si dels 
diferents serveis que formen part d’aquesta àrea, esdevenint un servei horitzontal i 
participat. 

BeC AB 

NO 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AB 

PSC AB 

PP EC 

CUP AF 

 

- Gener de 2016. Iniciar procés de municipalització 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal acorda:  
 
1. Iniciar el procés de municipalització dels diferents serveis de la ciutat de Barcelona en 
base a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors.  
 
2. Que el govern aprovi tota l'Oferta Pública d'Ocupació necessària en base a l'article 10.4 
de l'EBEP i el 70.1 del mateix.  
 
3. Treballar per avançar en les municipalitzacions en base als articles esmentats i iniciar-ho 
amb aquelles que el govern s'havia compromès en el seu programa electoral: BTV, Parcs i 
Jardins i Serveis d'Atenció Domiciliària. 
 

BeC AB 

NO. 
 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AB 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 
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- Desembre de 2016. Condicions laborals i municipalització de la teleassistència. 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, acorda: 
 
1. Que l’ajuntament garanteixi les condicions laborals de les treballadores del servei de 
teleassistència i assumeixi les reivindicacions exposades a continuació. 
 
2. Desenvolupar la prevenció de riscos laborals adaptat al Servei de Teleassistència. 
Concretant aquesta proposta amb la reducció de la jornada anual, el reconeixement laboral 
i social com servei sociosanitari i d’emergències, ampliació i adaptació de l’espai de treball. 
 
3. Pel que fa les millores econòmiques; pujada salarial anual del 10% durant l’any 2017, 8% 
l’any 2018 i 5% l’any 2019 alhora que equiparar les condicions salarials a tots els 
departaments; afegir una tercera paga extra pels objectius acomplerts així com una 
remuneració de festius especials; 25 de desembre, 1 de gener -100 euros per dia treballat- 
i una remuneració dels dies festius nacionals, autonòmics i locals -4,5 euros per hora 
treballada-. Alhora una remuneració els diumenges de 5,5 euros, 3 euros les hores 
nocturnes treballades i finalment que l’empresa assumeixi que les dietes i les despeses 
inherents del lloc de treball del personal. 
 
4. Aquest és un servei públic que pot oferir perfectament l'Ajuntament de Barcelona sense 
intermediaris, en el qual s'atén a persones vulnerables. Donat el envelliment de la població i 
la situació econòmica que obliga les famílies i a les administracions públiques a mantenir-
los al seu domicili amb l'ajuda de la Teleassistència domiciliària, es preveu un increment 
exponencial d'usuàries/s en els pròxims anys. Oferint aquest servei directament des de 
l'Ajuntament de Barcelona s'aconseguirà un estalvi que permetrà afrontar amb garanties 
aquests increment d’usuaris/es, per tot això proposem realitzar la remunicipalizació del 
servei de Teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona amb data 31 de gener 
del 2018. 

BeC AB SÍ 

CiU AB 

C’s AB 

ERC AF 

PSC AB 

PP AB 

CUP AF 
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DRETS LABORALS 

- Febrer de 2016. Solidaritat treballadors de Movistar i Pacte de les Escales 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda:  
 
L'Ajuntament se solidaritza amb les treballadores i els treballadors acomiadats per Movistar 
o les seves contractes com a forma de repressió per la seva participació en la vaga de les 
escales desenvolupada fa sis mesos.  
 
L'Ajuntament vetllarà per tal que les empreses que hagin signat contractes de serveis de 
qualsevol mena amb aquesta administració no incloguin formes contractuals 
precaritzadores.  
 
Alhora, com que aquesta és una pràctica que ja es dóna, s'interrompran o no es renovaran 
ni concessions, ni externalitzacions que precaritzen les condicions de vida de les 
treballadores i els treballadors contractats. 

BeC AB 

SÍ 

CiU AB 

C’s AF 

ERC AF 

PSC AB 

PP AB 

CUP AF 

 

- Maig de 2016. Declarar Barcelona ciutat lliure d’ETTs 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern en la seva atribució de 
promoció econòmica i ocupació a:  
 
Primer.- declarar la ciutat de Barcelona ciutat lliure d'Empreses de Treball Temporal (ETT).  
 
Segon.- Incorporar a l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de 
l'administració ambiental l'exclusió de les ETT com a activitat permesa a Barcelona, inclòs 
un règim transitori per a l'eradicació de l'activitat a la ciutat.  
 
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a acordar la 
supressió del tràmit d'autorització per a ETT.  
 
Quart.- Excloure de les convocatòries de subvencions a les Empreses de Treball Temporal 
tot entenent que és obligació d'aquest Ajuntament la promoció del treball estable i de 
qualitat.  
 
Cinquè.- Excloure de les licitacions públiques les ETT, com ja han fet alguns consistoris, en 
aplicació de la possibilitat d'inclusió de clàusules socials establerta al Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, com a garantia de promoció de l'ocupació estable i de 
qualitat, en els plecs de clàusules administratives i en les prescripcions tècniques dels 
contractes.  
 
Sisè.- Rebutjar la participació de les ETT en la gestió de la contractació de personal 
d'aquest Ajuntament, empreses i ens dependents o relacionats a fi de garantir el dret a 
accedir en condicions d'igualtat a la funció pública local i eradicar la precarietat en tots 
aquests espais.  
 
Setè.- Eliminar la publicitat i la referència de treballs oferts a través d'ETT de tots els espais 
d'informació (webs, fulletons, borses de treball, etc.) de l'Ajuntament, dels seus ens 
dependents o subvencionats (amb l'oportuna regulació de les bases) i en especial de 
Barcelona Activa. 

BeC AB NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AF 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 
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ANTIFEIXISME I MEMÒRIA HISTÒRICA 

- Octubre de 2015. CADCI 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal acorda:  
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Barcelona adquireixi l'edifici del CADCI a Rambla Santa 
Mònica núm. 10 prèvia negociació amb el Ministeri de Fomento.  
 
Segon.- Que aquest edifici es destini a la creació a Barcelona de l'Espai Memorial de la 
República.  
 
Tercer.- Que l'Ajuntament de Barcelona i el CADCI estudiïn una fórmula de partenariat per 
la gestió de l'espai.  
 
Quart.- Que es convidi a les diferents entitats memorialístiques de la ciutat a participar del 
projecte.  
 
Cinquè.- Que es proposi instal·lar una sala estable d'interpretació sobre la memòria del 
CADCI i sobre la història del moviment obrer català i la seva lluita antifeixista.  
 
Sisè.- Que es proposi una biblioteca on poder accedir als diferents fons documentals de les 
entitats que formen part del lloc de memòria. Entre els quals s'hi podria consultar 
digitalment el fons retornat CADCI provinent del Centro Documental de Memòria Històrica 
(CDMH) de Salamanca, restituït a la Generalitat de Catalunya en compliment de la Llei 
21/2005 de restitució. 

BeC AB NO 

CiU AB 

C’s EC 

ERC AB 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 

 

- Novembre de 2015. Derogar el reglament franquista d’honors i recompenses 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda:  
 
Derogar de manera immediata el "Reglamento de honores y recompensas de los miembros 
de la policia municipal y del servicio de extinción de incendios". 

BeC EC 

NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AB 

PSC AB 

PP EC 

CUP AF 
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- Juliol de 2016. Declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda:  
 
Primer.- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola al municipi de 
Barcelona.  
 
Segon.- Retirar totes les medalles, honors i reconeixements que l’Ajuntament de Barcelona 
hagi entregat i/o realitzat a la Casa Reial Espanyola en el passat, i que no se’ls hi 
concedeixi d’ara endavant cap mena de reconeixement per part de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Tercer.- Instar a la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a revocar 
qualsevol acord que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial Espanyola 
o als seus membres. 

BeC AB 

NO 

CiU AB 

C’s EC 

ERC AF 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 

 

- Setembre de 2016. Retirada de l’estàtua de Cristòfor Colom i Antonio López 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal acorda:  
 
1. La retirada de banderes espanyoles i altres símbols monàrquics dels edificis i la via 
pública.  
 
2. La retirada de l'escultura de Cristòfor Colom de la columna de la plaça de la Porta de la 
Pau (Rambla amb Passeig Colom), així com tots els ornaments de la base de la columna 
que fan enaltiment de la conquesta d'Amèrica, i la seva museïtzació per la seva 
interpretació històrica; i la seva substitució per un símbol de la resistència americana contra 
l'imperialisme, l'opressió i la segregació indígena (i afroamericana).  
 
3. La retirada de l'escultura d'Antonio López y López, esclavista, a la cruïlla de la Via 
Laietana i el passeig de Colom, i la seva museïtzació per la seva interpretació històrica; i la 
seva substitució per un monument d'homenatge i reparació a totes les víctimes del tràfic 
d'esclaus.  
 
4. Declarar el 12 d'octubre dia laborable a tots els efectes. 5. Instar al Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya a no autoritzar manifestacions ni actes de caire 
feixista a la ciutat. 

BeC AB NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AB 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 
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ANTIREPRESSIU 

- Setembre de 2016. Som 27 i més 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda:  
 
1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de 
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus 
recursos.  
 
2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de manifestació i expressar la 
solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i 
amics.  
 
3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.  
 
4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la 
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la 
protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets 
Fonamentals.  
 
5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l’Excm. 
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l’Excm. Fiscal 
en cap de Catalunya i a l’Organització Antirepressiva de l’Esquerra Independentista, Alerta 
Solidària. 

BeC AB 

NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AB 

PSC AB 

PP EC 

CUP AF 

 

- Desembre de 2016. Ni rei Ni por. 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

El Plenari del Consell Municipal acorda:  
 
Primer.- Considerar que la crema de fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que 
s'emmarca en el dret fonamental de la llibertat d'expressió i, per tant, entendre que no 
hauria de ser considerat un delicte.  
 
Segon.- Expressar la solidaritat amb les cinc independentistes acusades per l'Audiència 
Nacional  
 
Tercer.- Declarar que aquest plenari, responent a la voluntat majoritària expressada 
repetides vegades pel poble que representa, no reconeix l'autoritat dels tribunals 
espanyols.  
 
Quart.- Condemnar l'actuació d'ofici dels mossos d'esquadra que va iniciar tot el procés i 
demanar la dimissió del Conseller d'Interior, Jordi Jané, responsable polític d'aquesta 
decisió. Cinquè.- Traslladar aquests acords a les persones encausades i a la conselleria 
d'interior. 

BeC AB NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC AB 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 
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TURISME 

- Novembre de 2015. Condicions del MWC 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda  
 
Instar al govern en relació a la promoció econòmica i d'ocupació de la ciutat, la promoció 
turística, el comerç i les fires a obrir una renegociació immediata de les condicions 
pactades amb GSMA per a tal d'incloure clàusules socials, laborals, feministes, 
ecològiques, internacionals i fiscals per tal de capgirar la política denunciada que avui en 
dia genera el MWC. 

BeC EC NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC EC 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 

 

- Març de 2016. Polítiques actives de decreixement turístic. 

CONTINGUT VOTS S’APROVA 

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern a:  
 
Realitzar polítiques actives de decreixement turístic a escala de ciutat, no només basades 
en la regulació de les pernoctacions sinó també dels fluxos de turistes (mesures fiscals, 
limitació de creuers, limitació d'accessos a espais públics o patrimonials ...).  
 
Mentrestant, suspendre immediata i indefinidament la tramitació de llicències pels 
establiments d'allotjament turístic, habitatges d'ús turístic, els albergs de joventut i les 
residències per a estudiants a tots els districtes i barris de la ciutat; sigui mitjançant el 
PEUAT, els plans d'usos i/o les diferents moratòries.  
 
Desenvolupar polítiques de prevenció i compensació dels impactes negatius del turisme, 
com ara: protegir el comerç de proximitat, promoure la diversificació econòmica, vetllar per 
les condicions de treball dignes al sector turístic, recuperar com a espais públics i gratuïts 
els espais patrimonials i les places/carrers ocupats per terrasses, crear una ecotaxa per 
recuperar els ecosistemes del litoral.  
 
Dirigir una política municipal cap a l'extinció de tots els pisos turístics per ser incompatibles 
amb el dret a l'habitatge de la població i provocar greus problemes de convivència, i a més, 
intensificar les mesures de control i inspecció dels pisos il·legals.  
 
Crear polítiques que garanteixin la socialització dels guanys, no només de les despeses: 
avançar cap a la municipalització del parc hoteler i els diferents serveis turístics. 

BeC AB NO 

CiU EC 

C’s EC 

ERC EC 

PSC EC 

PP EC 

CUP AF 

 


