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MANIFEST CONTRA EL DETERIORAMENT DELS ESPAIS VERDS DE BARCELONA
El comitè d’empresa de Parcs i Jardins de Barcelona denuncia públicament la manca de
personal.
Més de 100 llocs de treball perduts els darrers 4 anys.
Després de 4 anys de retallades de personal, herència de l’anterior govern de CiU, el deterior de les
zones verdes de la ciutat és més que visible. Aquest deterior s’agreuja a l’estiu, quan els efectes del
major ús ciutadà i la climatologia posen de manifest que la manca de personal de jardineria ha arribat a
límits insostenibles, al no haver-se contractat a més el personal eventual necessari per substituir al
personal que està de vacances,.
La manca de personal obliga a tancar alguns centres de treball i serveis, com el taller mecànic, i a
traslladar personal d’una zona a una altra per atendre les necessitats i les queixes ciutadanes més
urgents. Aquestes decisions tindran conseqüències a la tardor, en forma d’inversió extraordinària per
reposar l’arbustatge i els arbres que s’haurà mort degut a la manca del manteniment suficient. La
reducció de la plantilla de més de 100 jardiners/eres dels darrers quatre anys, i la jubilació parcial
d’almenys un altre centenar, no deixa lloc a marge de maniobra. En total hi ha doncs poc més de 600
persones en la plantilla destinades al manteniment del verd i als seus serveis auxiliars (xofers,
mecànics, manteniment infraestructures, etc.), per un espai verd que, segons dades de l’Ajuntament, té
una extensió de més de 1.100 hectàrees, superant en molt la ratio idònia de personal que estipula el
conveni d’1,2 persones per Ha.
Les conseqüències pel verd, essent molt greus no són les úniques, sinó que aquest augment de la
càrrega de treball per manca de personal provoca efectes negatius en la salut de les persones que hi
treballen, amb una mitjana d’edat al voltant dels 50 anys, que es veu reflectit en l’augment dels índex
d’accidentabilitat i malalties professionals, i un incompliment de la llei de Prevenció i els propis
protocols de Seguretat i Salut de Parcs i Jardins .
Contradictòriament, el nou equip directiu de Parcs i Jardins no ha realitzat la contractació necessària
per atendre el deterior al manteniment del verd, però en canvi si ha avalat la contractació d’un tècnic
mitjançant un procés selectiu irregular per accedir a l’administració pública.
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Continuen les contractes externes
Les contractes externes actualment suposen més del 30% del pressupost total de l’Institut, i en
aquests dies han augmentat, al publicar-se 3 noves privatitzacions: el servei de poda d’arbrat viari, pel
doble de temps i diners que el de l’any anterior; un nou expedient per reomplir i airejar els escocells i
en tercer lloc, han donat llum verda a l’expedient del reg amb tona d’arbrat viari, que comença amb 1
mes de retard i un any més, adjudicada a una empresa que subcontracta quatre empreses, per aportar
3 vehicles i 7 persones, i sense que els vehicles compleixin les condicions de l’expedient.
Segueixen fent-se tractaments amb productes químics sense avís a la ciutadania
El comitè d’empresa va denunciar-ho a la premsa el passat 6 de maig de 2015, i a dia d’avui,
l’Ajuntament segueix fent tractaments amb insecticides i herbicides a la via pública, sense comunicació
prèvia a la ciutadania, mitjançant cartells informatius tal com marca la normativa en vigor.(Doc 1)
Relacions laborals basades en la conflictivitat i la manca de confiança.
Les actuals relacions laborals, herència de mandats anteriors, fan difícil arribar a acords, doncs cal
renegociar i interpretar cada vegada el que s’ha pactat.
El comitè d’empresa demana que es posi en marxa el compromís de Barcelona en Comú (veure
document annex 2).
El comitè d’empresa de Parcs i Jardins, el mateix dia que l’Ada Colau va entrar a l’Ajuntament com a
alcaldessa de Barcelona, l’hi va adreçar una carta (doc. 3) en la que li vam expressar la nostra
inquietud per l’estat de deterior en la que l’anterior equip municipal de CiU havia deixat als espais
verds, a les portes d’un estiu que ja s’anunciava complicat.
Igualment, vam demanar una reunió a la Presidenta de l’Institut i 4ª tinenta d’alcaldia, Sra. Janet Sanz,
(doc 4) que ens va rebre a finals de juny en una reunió de presa de contacte, on l’hi vam lliurar un pla
de xoc amb les mesures més urgents i imminents per atendre les necessitats del dia a dia, i d’altres
mesures que caldrà prendre a mitjà termini (doc 5). La Presidenta ens va demanar temps per
emprendre les mesures, que va dir compartir, de les que estem a l’espera de resposta encara.
La paciència té un límit: la plantilla de Parcs i Jardins està a l’espera de gestos que indiquin
efectivament la posada en marxa de la nova direcció que ens va indicar la Presidenta en la reunió del
30 de juny, per no passar de la il·lusió al desencís.
La situació en la que es troben els espais verds ens fa denunciar l’estat en que han rebut el
manteniment dels espais verds de la ciutat el nou equip municipal i els encoratgem per que donin
instruccions clares als responsables de l’Institut per posar en marxa quan abans els compromisos que
Barcelona en Comú va adquirir amb Parcs i Jardins, aturin la inèrcia de tant de temps de provocar el
deterior del verd per justificar les privatitzacions i retornin al model de gestió i execució directes com a
servei públic.
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