
Amb la presència de diversos mitjans de comunicació (BTV, El Periódico, l'agència 
Europa Press ...) i actuant com portaveus el President i el Secretari del Comitè 
d'Empresa (ambdós en funcions) Joan Carles Vázquez i Antonio Cano 
respectivament, ha tingut lloc avui dia 19 d’agost de 2009 als Jardins de Joan 
Brossa una roda de premsa per denunciar públicament la degradació del verd públic 
de Barcelona per la manca de contractació de personal per la substitució de les 
vacances del personal fix.  

En la roda de premsa on han assistit delegats de CGT, UGT i USOC (els delegats 
de CCOO no han assistit a pesar de l'acord unitari) se ha denunciat expressament 
la contractació de tan sols 7 persones per substituir les vacances d’una plantilla 
d’aproximadament 1050 treballadors/es; quant a d’altres ocasions (tot i ser 
insuficients) la mitjana era de 70-80 contractacions per al període d’estiu. La 
situació s’agreuja per l’augment de la superfície de verd públic respecte altres anys, 
el que hauria d’anar acompanyat del personal suficient per a realitzar un 
manteniment adequat; el contrari causa també un risc afegit a la feina, per 
l’augment de la càrrega de treball que suposa no respectar el personal mínim per 
hectàrea recollit en conveni. 

En un marc general de crisi econòmica i d'ocupació és inadmissible que, la Direcció 
de l'Institut, no mantingui el personal suficient per al manteniment del verd públic 
de la ciutat i no ajudi a la ocupació, amb el que això suposarà d’augment de 
despesa per a recuperar les zones degradades, amb els diners públics que es 
derivaran cap als beneficis d’empreses privades amb la justificació permanent de la 
manca de mitjans. Manca de mitjans que no es posen al moment adient per 
assumir un servei públic de qualitat. 

Davant aquests fets hem informat als mitjans de comunicació, que el Comitè 
d'Empresa de l’I.M. de Parcs i Jardins, i les seccions sindicals que el composen, 
reclamem al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Hereu, que intervingui i 
fes la ordre a la Sra. Imma Mayol com a Presidenta de l'Institut i al Sr. Jordi 
Campillo com a Gerent, per a què estableixin, amb el Comitè d’Empresa, les 
actuacions necessàries per a modificar aquesta situació. 

També se ha aprofitat la roda de premsa per informar sobre la querella 
interposada, per aquest comitè d’empresa, contra la Presidenta, el Gerent i la 
responsable jurídica de l’Institut per atemptar contra la llibertat sindical. 
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BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) 

Els treballadors de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona han criticat avui que no 
es contracti prou personal durant l'estiu per suplir els treballadors que se'n van de vacances, 
segons ha informat avui el comitè d'empresa en roda de premsa. 

En concret, s'han contractat set peons de jardineria per fer les substitucions d'un terç de la 
plantilla, 150 treballadors, durant els tres mesos d'estiu, fet que suposa, segons el president en 
funcions del comitè, Juan Carlos Vázquez, un contracte d'estiu per cada 150 fixos. 

Els jardiners consideren la decisió com "un insult i una greu negligència" en la gestió de les 
zones verdes de la ciutat, ja que suposa un deteriorament dels parcs que és "humanament" 
impossible de cobrir amb set treballadors. 

A més, ha afegit el secretari en funcions del comitè, Antonio Cano, aquests set peons 
cobreixen llocs comercials al Zoo i el Consorci de la Zona Franca, territori que no pertany a la 
gestió pública de Parcs i Jardins. 

En anys anteriors, la direcció de l'Institut ha fet contractes a una mitjana de 70-80 persones a 
l'estiu, de manera que Vázquez s'ha preguntat "per què altres anys calia la contractació de més 
personal i aquest no". 

Els sindicats UGT, CCOO, CGT i USOC reclamen una reunió amb la regidora d'ICV-EUiA a 
l'Ajuntament de Barcelona, Inma Mayol, amb la qual es van reunir per primera i única vegada el 
2002. Critiquen que no se'ls escolta i que han arribat a escriure l'alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, però que no han rebut resposta.  

Creuen que amb tan poc personal, el bo seria tenir 1,2 persones per hectàrea, el deteriorament 
del verd públic pot arribar a ser irreversible en algunes zones i que l'augment de les queixes 
ciutadanes podria justificar la privatització del servei municipal. 

Han fet especial èmfasi en la badada dels Jardins de Joan Brossa, a Montjuïc, de 5 hectàrees 
interiors i 5 exteriors, en què treballa una persona i a la qual han d'ajudar dos treballadors 
traslladats de dos parcs pròxims. O el deteriorament del Jardí del Laberint d'Horta, el palauet 
del qual fa més de 15 anys que no es reforma i "es troba en ruïnes". 

Els treballadors no preveuen fer cap manifestació i consideren que la sanció imposada al 
Secretari del Comitè d'Empresa, Carlos Bernal, per "faltes d'assistència injustificades" és una 
"excusa i part d'una espiral antisindical" perquè Bernal es trobava en diferents reunions del 
comitè o fent gestions en el departament de personal. 

El comitè d'empresa de Parcs i Jardins i les seccions sindicals que el componen van reclamar 
que l'alcalde intervingui i "doni ordre" a Inma Mayol i al gerent de l'Institut Municipal, Jordi 
Campillo, perquè estableixin, al costat del comitè, les actuacions necessàries per modificar la 
situació. 

 


