EN DEFENSA DEL PATRIMONI VERD DE LA CIUTAT
Els parcs i jardins de Barcelona componen un patrimoni ciutadà irrenunciable, herència de
diverses generacions de barcelonins i barcelonines i fruit de molts anys de reivindicacions veïnals i de
l’esforç pel manteniment d'aquests espais per part de la plantilla de l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins.
El govern municipal ha de ser garant 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.
La transformació de l’Institut en entitat pública empresarial local, a l’any 2005, va suposar una ruptura
respecte al model de gestió directa que el primer ajuntament democràtic havia recuperat, als anys 80.
En aquella etapa, el manteniment de la jardineria de Barcelona va ser un referent reconegut arreu. Des
de llavors fins avui, Parcs i Jardins ha sofert la externalització - del 30 % dels treballs encomanats- a
empreses privades, que subcontracten maquinària i treballadors i en una espiral d’interessat
descontrol, acaben deteriorant el servei que presten, augmentant gradualment el pressupost inicial i
sense assumpció de responsabilitats pels reiterats incompliments.
Amb la privatització del servei, estem tornant al model fracassat dels anys 60 i 70, quan el
manteniment del verd de la ciutat estava en mans d’empreses privades que mantenien un servei
degradat, amb pràctiques corruptes.
Per tot això:

Manifestem la necessitat d’augmentar el patrimoni verd públic, que manté a cada ciutadà
de Barcelona molt per sota dels 10 metres quadrats aconsellats per l'Organització Mundial de la Salut.

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


Mostrem el nostre rebuig a la política de contractació de personal.


La supressió de la contractació de l’estiu, coincidint amb les vacances del personal fix
(aprox. 80 eventuals), amb el consegüent deteriorament del verd, en èpoques de gran ús ciutadà.

No es convoquen Ofertes Públiques d'Ocupació, obertes a tots els ciutadans, per tal de
mantenir les ratios necessàries per Ha. que permetin realitzar el manteniment suficient dels serveis
encomanats, el que ha suposat una pèrdua de més de 100 llocs de treball fixes.

Es permet la contractació de personal (majoritàriament tècnic) sense procés selectiu
conegut, ni tenir en compte els criteris de publicitat, mèrit i capacitat per accedir a un lloc de treball
públic.

Reclamem que es fomenti la participació de les organitzacions veïnals en el control de la
gestió del patrimoni verd de la ciutat, reconeixent el seu dret a formar part del Consell d’Administració
de Parcs i Jardins.

Demanem que es faci una auditoria de l’estat actual dels treballs externalitzats, pel que fa
al cost i la qualitat de servei prestada.



Exigim una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible, que eviti les grans
inversions per la seva “posta a punt” o plans integrals i aposti per dotar-lo de manera justa de mitjans
humans i materials propis , prioritzant l’ús de la ciutadania de Barcelona i ens manifestem en contra de
la mercantilització d’espais com el Parc Güell, a través del cobrament d’entrades o de les facilitats amb
les que l’empresa privada ocupa espais públics com la Pl. Catalunya.
La política de reducció de plantilla i la creixent externalització de serveis mitjançant contractes a
companyies privades, s’emmarquen en les polítiques de retallades que utilitzen d’excusa la crisi actual,
sense entendre ni explicar a la ciutadania que la privatització implica pagar dues vegades, finançant el
servei prestat per algú sovint mal pagat i en precari, i el guany empresarial d’intermediaris privilegiats.
D’altra banda, es fomenta una elit polític-administrativa només dedicada a ordenar i parar la mà.
Es per tot això que els sota signants demanem el retorn al model de gestió directa amb personal
propi que permeti dur a terme els treballs encomanats pels estatuts de l’Institut i que la ciutat mereix.

Pel manteniment sostenible de la jardineria pública
No a la privatització de Parcs i Jardins de Barcelona
Actualitzat al març 2015
Comitè d'Empresa de l’I.M. de Parcs i Jardins de Barcelona
Seccions Sindicals de CCOO, CGT, UGT, USOC
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
•AV La Satalia •AV Clot-Camp de l'Arpa •AV Prosperitat •AV Turó de la Peira •AV del barri Gòtic •AV Urbanització Vallhonesta- Font del Gos •AV Centre Social de
Sants •AV del Poblenou •AV del barri de Navas •AV de l'Òstia de la Barceloneta - Plataforma en Defensa de La Barceloneta •AV del barri de Can Peguera •AV del
Casc Antic •AV Coll-Vallcarca •AV de Can Ricart •AV Porta •Grup de Dones de Porta •AV Ciutat Meridiana •AV Roquetes •AV Torre Llobeta •AV Canyelles •AV
Guineueta •AV Sagrada Família •AV La Sagrera •AV Barceloneta •AV Sant Genís dels Agudells •AV Poble Sec •AV barri de Sant Antoni •AV Sant Andreu de Palomar
Entitats ecologistes
•Ecologistes en Acció de Barcelona •Ecologistes en Acció de Catalunya •Les Refardes. Llavors de varietats locals de producció ecològica i fetes al país •Cordada,
associació excursionista i ecologista •Amics arbres - Arbres amics •Cooperativa de Consum Ecològic la Unió del Poblenou •Som lo que Sembrem •Col·lectiu Agudells
•Hort (in)dignat de la Plaça Catalunya de Barcelona •Hort del Fort Pienc •Vall de Can Masdeu •Associació del Punt d'Interacció de Collserola (PIC) •Associació Celtis
(sortides i coneixement de la natura) •ASAC (Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya) •Associació Blue Planet •CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes
Alternatius) •Userda 9 •L'Aixada, associació per a la difusió del consum crític i responsable •Centre d'Estudis de Montjuïc
Entitats socials
•Trobada Alternativa 9barris •Liga SFC (Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensibilidades Químicas Múltiples) •XIS (Xarxa d'Intercanvi de Sants) •Associació
Cultural el Raval "El Lokal" •Associació Entrepobles •Ateneu Rosa de Foc •Assemblea de Sarrià-Sant Gervasi del 15-M •Assemblea d'Aturats/des de BCN •Assemblea
de Sant Andreu de Palomar •Assemblea del Gòtic •Attac-Catalunya •Assemblea d'indignats/des de Nou Barris •Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) •La
Sirga-Cultura popular en moviment •Associació per la Sensibilització envers la Discapacitat Nou Barris •Escola Mestre Morera •Grupo Cultural Gitano •Col·lectiu
Acció Autònoma •Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney •Distribuïdora alternativa "La Bruixa" •Solidaritat Antirepressiva de Terrassa •AMPA Drassanes
•Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample •Club de futbol Atlético Piferrer •Assemblea d'Indignats Sant Genís dels Agudells •Associació Porta-Cultural (Nou Barris)
•Assemblea Bolivariana de Catalunya •Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala •L'Harmonia, Federació d'Entitats socioculturals i del lleure de Sant Andreu
del Palomar •El Bidó, gestió de l'Ateneu Popular de Nou Barris •Assemblea Drets Socials de l'Eixample •Assemblea de l'Associació de Famílies de l'escola pública
L'Univers •Assemblea Poble Sec •Assemblea Indignada de Sants •Assemblea Vila de Gràcia •Assemblea del barri de Sant Antoni •Peña Cadista de Barcelona
•Indignats barri la Marina •Claustre de l'Escola Les Acàcies •Ateneu Llibertari Poble Sec •Espai Obert •Mai Morirem
Organitzacions sindicals
•CCOO del Barcelonès •Co.bas •Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya •Secció de CGT Ajuntament Santa Coloma •Federació d'Ensenyament de
Catalunya de CGT •O.T.Z.A. (Organització de Treballadors Zurich Assegurances) •Secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona •Secció Sindical de CGT a les
Entitats Metropolitanes (AMB) •Secció Sindical de CGT d'autobusos de TMB •Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) •USTEC-STE •CGT UNIPOST •Sindicat
d'Administració Pública de Barcelona de la CGT •Secció Sindical de CGT a Aigües Ter Llobregat •Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO •Secció sindical UGT
de la Universitat Autònoma de Barcelona •Secretaria Dona de CGT Catalunya •Assemblea del SOV de la CNT-AIT Barcelona •Secció sindical de la CGT a l'Ajuntament
de Barcelona •Federació local de Barcelona de la CGT •Junta de Personal de l'Ajuntament de Barcelona •Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Barcelona •Secció
sindical de la CGT a la Universitat de Barcelona •Secció sindical de CCOO a la Diputació de Barcelona •Junta de personal de la Diputació de Barcelona •Comitè
d'Empresa de l'Institut Municipal de Drets Socials de Barcelona •Federació de Serveis Públics UGT •Federació Nacional de Transports, Comunicació i Mar UGT
•Federació d'Indústries Afins i Agroalimentària UGT •Federació de Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc UGT •Federació de Serveis de Catalunya UGT •Federació
d'Indústria, Metall, Construcció i Afins UGT •Federacio de Treballadors de l'Ensenyament UGT •Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats d'UGT

