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No hay azadones para tantos chupones 

A PARCS I JARDINS HI HA FEINA 
 
 Els parcs i jardins de Barcelona componen un patrimoni ciutadà irrenunciable, herència de diverses generacions 
de barcelonins i fruit de molts anys de reivindicacions veïnals i d’esforç en el manteniment d'aquests espais per 
part de les treballadores i treballadors públics de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.  
 

Els diversos governs municipals, els passats i l'actual, haurien de ser garants d'aquest patrimoni, amb l'objectiu 
d'ampliar-lo i millorar-lo, mai per especular i afavorir interessos privats a través de la seva gestió, o tal vegada, fer 
manipulacions polítiques interessades.  
 

Balanç  
 

En els més de 30 anys d'ajuntaments socialistes a Barcelona, amb anys de suport a aquests governs del PSC per 
part d'ERC i IC-V, s'ha passat d'un esperançador inici, després de la decisió de municipalitzar el servei, realitzant 
el manteniment del verd públic amb personal propi de l'ajuntament en comptes d'empreses privades, a la situació 
actual, en què s'està revertint el procés i degradant el servei intencionadament:  
 

 Augment insignificant del verd públic, que manté a cada ciutadà de Barcelona molt per sota dels 10 metres 
quadrats aconsellats per l'Organització Mundial de la Salut.  

 Transformació de Parcs i Jardins en una Entitat Pública Empresarial, l'any 2005, amb l'excusa de tenir més 
opcions per contractar treballs a tercers. 

 Utilització d'empreses d'inserció de persones amb discapacitat per privatitzar el manteniment actual de 7 
parcs de la ciutat, en comptes de realitzar una autèntica integració d'aquestes persones, contractant-les 
directament. 

 Política de privatització del servei, actualment més del 30%, cedint a empreses privades el manteniment 
dels jocs infantils, part de la poda d'arbrat, tractaments fitosanitaris etc, i renunciant fins i tot a exercir un 
control de qualitat de les privatitzacions, que també s'externalitza.  

 Eliminació de la contractació de substitució d'estiu, per cobrir els torns de vacances del personal fix. Des de 
fa tres anys no es contracta a ningú, quan abans es contractava a més de 80 eventuals, amb el consegüent 
deteriorament del verd públic. 

  Incompliments dels acords de conveni i dels Estatuts de l'entitat: 
 No es dota del personal i els mitjans materials necessaris per realitzar el manteniment de totes 

les zones verdes assignades, fomentant la seva degradació.  
 No realitza ofertes públiques d'ocupació, obertes a tots els ciutadans, i mantenint pràctiques 

opaques en la contractació de personal, preferentment de tècnics. 
 Nega el dret a treballar als integrants de la borsa de peons de l'Institut, fruit d'un procés selectiu 

legal, tot i la càrrega de treball existent i els acords signats.  
 Aposta pel cobrament d'entrades per accedir a parcs de la ciutat. Un fet que des de fa anys es dóna al Parc 

del Laberint d'Horta, pot continuar pròximament amb el Parc Güell, i ampliar-se a altres parcs si el criteri és 
l'ús turístic massiu, en lloc del dret dels ciutadans a l'accés lliure i gratuït i un manteniment adequat a l’ús. 

  

Denunciem  
 

El passat 1 de juliol el Sr. Trias va ser elegit alcalde de Barcelona, i encara que pogués semblar prematur passar 
comptes a la seva gestió, hem de denunciar la passivitat del govern municipal actual, ja que al llarg dels anys han 
estat informats extensament de la problemàtica de Parcs i Jardins i la receptivitat que ens van mostrar com a 
oposició, hauria de transformar-se amb urgència en mesures de xoc que evitin l'augment del deteriorament del 
verd de la ciutat i la resta de problemes que hem relacionat. L'única mesura que coneixem que ha pres l'actual 
govern municipal respecte a l'Institut, és la confirmació com a gerent de l'entitat a Jordi Campillo, que precisament 
ha gestionat la degradació de l'empresa durant els últims anys, i no és en absolut, el "interlocutor vàlid" que vàrem 
demanar al Sr Trias per carta el dia del seu nomenament com a alcalde.  
 

Comitè d'Empresa de l’I.M. Parcs i Jardins  
Barcelona 20 juliol 2011       Seccions Sindicals de CCOO, CGT, UGT, USOC  
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