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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE TRANSPORTS METROPOLITANS 
DE BARCELONA 

 

1.  Instar TMB a fer públics els pressupostos de l’empresa per al 2016.  

Esmena transaccional 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

GP de Catalunya Sí que es Pot 

De modificació 

Entre el punt 1 de la moció del GP CUP-CC i l’esmena 2 del GP CSP 

1. Fer les gestions necessàries en el conjunt d’empreses públiques de Catalunya i en 
l’empresa TMB perquè facin públics els seus pressupostos en els termes que obliga la 
Llei de Transparència i bon govern aprovada el juliol del 2014. 

 
2. Instar TMB a fer públics els sous dels càrrecs directius de l’empresa.  

Esmena transaccional 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

GP de Catalunya Sí que es Pot 

De modificació 

Entre el punt 2 de la moció del GP CUP-CC i l’esmena 3 del GP CSP 

2. Fer les gestions necessàries en el conjunt d’empreses públiques de Catalunya i en 
l’empresa TMB perquè facin públics els sous de tots els càrrecs directius. 
 
3. Demanar la racionalització de la cúpula directiva de TMB i la conseqüent reducció 

del nombre de càrrecs directius.  

Esmena transaccional 3 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

GP de Catalunya Sí que es Pot 

De modificació 

Entre el punt 3 de la moció del GP CUP-CC i l’esmena 1 del GP CSP 
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3.1 Complir la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 de 27 de gener pel 
que fa a l’establiment d’un topall salarial per als alts càrrecs i personal directiu del 
sector públic. 

Esmena transaccional 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

GP de Catalunya Sí que es Pot 

De modificació 

Entre el punt 3 de la moció del GP CUP-CC i l’esmena 4 del GP CSP 

3.2 Demanar als responsables del conjunt d’empreses públiques de Catalunya i de 
l’Empresa TMB la racionalització de les seves estructures directives i de gestió. 

 
4. Emplaçar TMB a atendre les reivindicacions dels treballadors de l’empresa i que 

tots els treballadors en plantilla s’acullin al nou conveni.  

Esmena transaccional 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

GP de Catalunya Sí que es Pot 

De modificació 

Entre el punt 4 de la moció del GP CUP-CC i l’esmena 5 del GP CSP 

4. Demanar a les parts negociadores del Conveni Col·lectiu de TMB que intensifiquin 
les negociacions i esmercin tots els esforços necessaris per arribar a un acord de 
Conveni. 

Addició d’un nou punt  
 

Esmena 2, GP C’s  
D’addició d’un nou punt  
5. Coordinar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implementació de les mesu-

res anteriors descrites.  
 

Aprovat :  Unanimitat (130 vots a favor) 
 


