A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció
Maria Rovira i Torrens, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i
representació, manifesta:
En el marc del suport a la Vaga feminista del passat 8 de març el Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una proposició a proposta de la CUP Capgirem
Barcelona que entre d’altres, plantejava establir clàusules per evitar l’escletxa salarial
entre homes i dones als contractes i licitacions que efectui l’Ajuntament de Barcelona,
evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecK aquesta escletxa
salarial.
L’Ajuntament de Barcelona té molts dels seus serveis externalitzats a empreses
provades fruit de processos de licitació molts d’ells iniciats abans de l’aprovació del
Decret d’Alcaldia del 24 d’abril del 2017 de contractació pública i social on s’integren
mesures socials, ambientals, èKques i d’innovació, per garanKr els drets laborals,
socials i ciutadans de les persones que execuKn el contracte públic i les persones
desKnpataries o usuàries del mateix.
Per tot això fem la següent
Proposició
La comissió de presidència Drets de ciutadania, ParKcipació i Seguretat i Prevenció
acorda:
1.Que l’Ajuntament de Barcelona presenK en el termini de dos mesos, en aquesta
comissió un anàlisi de tots els treballadors i treballadores de serveis municipals al
públic o tasques internes, treballadores municipals o externalitzades, on hi consK,
desagregat per sexe:
a)Contractes laborals (Kpus i durada=
b)Salaris
c) Serveis pels que treballen

2. Modiﬁcar el Decret d’Alcaldia 51/D/D2017-1271 de 24 d’abril, de contractació
pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, per tal que s’estableixin de manera
clara indicador per evitar la contractació d’empreses on es detecK l’escletxa salarial en
la fase d’adjudicació i també en la fase d’execució del contracte per detectar les
empreses amb aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

Maria Rovira Torrens

A 9 de març de 2018, Barcelona (Països Catalans)

