
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona
que es dedica a autopromocionar-se amb grans declaracions de principis
sobre la Política de Seguritat i Salut Laboral, amb declaracions signades per
la pròpia Presidenta de l’Institut Sra. Imma Mayol, té una realitat nefasta,
enfrontada a tota aquesta propaganda, una realitat que ens indica que
any rere any el nombre d’accidents de treball augmenta progressivament,
amb un índex de incidència d’accidents de treball que supera àmpliament
per sobre la mitjana de Catalunya.

Una realitat basada en l’incompliment de les lleis de seguretat i salut,
i en els recursos sistemàtics a les resolucions i requeriments condemnatoris
d’ Inspecció de Treball, una política laboral que dedica més recursos
econòmics a denunciar en els Jutjat de lo Social a l’Inspecció de Treball, al
Institut Nacional de la Seguritat Social, a la Tresoreria General de la
Seguritat Social i als propis treballadors, per les resolucions que la
condemnem a l’increment de les prestacions per incomplir la normativa de
prevenció de riscos laborals que crea un rics greu per la integritat física o
salut dels treballadors, que no a prendre mesures correctores.

Índex de incidència d’accidents de treball amb baixa:

           Catalunya                      Parcs i Jardins
2003         7067                                      12842
2004         6396                                      13576
2005         5949                                      16940

El càlcul s’ha realitzat sobre 100.000 treballadors/es

ACCIDENT LABORAL,
NEGLIGENCIA EMPRESARIAL!!!

MENYS PROPAGANDA I MÉS FETS



Una política laboral que pretén reduir l’absentisme no a través de la
prevenció sinó mitjançant la pressió al treballador amb l’objectiu de provocar
la incorporació prematura al lloc de treball, per  això contracta una empresa
Noves Prestacions Mèdiques, condemnada per l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades per infracció molt greu per una dolenta utilització de
les dades personals. A aquesta empresa Parcs i Jardins facilita les dades
íntimes i personals de la plantilla.

LA PREVENCIÓ
DELS RISCOS LABORALS
EVITA ELS ACCIDENTS

DADES ABSENTISME
2003 (6 ÚLTIMS MESOS )       2004                   2005           2006 (6 PRIMERS MESOS)
9’37%                             9’49%        10’40%     10’83%


