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Parcs i Jardins

Se anuncia el resultado

del sorteo de los técnicos con un solo aprobado de
Parcs (de 5 aspirantes), y 5 aprobados externos (de 9
presentados). Se confirman nuestras sospechas:
Barcelona en Común avala este incumplimiento del
Convenio en materia de ascensos y de la normativa
en cuanto a la contratación de personal en la
administración pública. De paso empezamos a
subrogar, de tapadillo, a los técnicos de las contratas
que municipalizamos., cosa que no se quiere hacer ni
de forma legal con los trabajadores de inferior
categoría.
En el portal de la transparencia del Ajuntament, el
Comitè de Empresa, va añadiendo toda la información
a la denuncia del caso. Como no somos estudiados,
nos hacemos unas cuantas preguntas. Entre otras
cosas nos preguntamos ¿dónde han publicado las
bases del concurso? (no lo hemos visto en el B.O.P.B,
ni en el D.O.G.C. ni en la sede electrónica del
Ajuntament) empezamos a pensar que no hay. Si se
pudo comprobar que había 71 inscritos en el S.O.C.,
¿queremos saber dónde está definido el proceso para
que a la prueba vengan sólo 9? ¿Qué pasó con el
resto de solicitudes?, ¿porqué en una circular interna
(y no al resto de aspirantes) se les especifica que la
prueba será con ordenador y en la sala del examen no
hay ordenadores?, ¿porqué los aspirantes tuvieron
que preguntar en el examen como se puntuaba? Ah !!
Que no hay bases, vale. ¿Dónde se especifica el
orden de contratación según las puntuaciones
obtenidas? Ah !!!, que me recuerdan que no hay
bases !!!. ¿Cuándo se reunió el tribunal y cuales son
sus resoluciones? ¿hay tribunal?.
La lista de cuestiones es interminable. Como
interminable parece la poca vergüenza del Gerente en
su incumplimiento de toda la legislación al respecto.
No olvidamos que es el Gerente quien da su visto
bueno a todos los procesos de contratación y que se
hacen según sus instrucciones. Porque, si no es así,
sería incompetencia y dejadez de sus funciones. Pero
tampoco olvidamos que el comisionado ha tenido la
oportunidad de pararlo en varias ocasiones y no lo ha
hecho, ha preferido avalar algo que conocía irregular.
Si eso lleva ahora al cumplimiento de nuestras
obligaciones, como representantes de la plantilla de
una empresa pública, no vale lamentarse y acusarnos
de remar en contra. ¿Estos no venían aquí a
deshacerse de la vieja política y como líderes de la
transparencia i de la clase obrera? Pues que lo
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demuestren andando en lugar de favorecer las mafias
existentes.

Mientras tanto…

Las Promociones

legales “otra vez ETERNAS”.
Llama la atención que para dos plazas de técnicos de
2ª, el proceso irregular esté listo en un par de
semanas, mientras para los procesos legales de
conductor de jardinería (que ni siquiera es un cambio
de categoría sino de funciones) se necesiten 6 meses,
o para un par de plazas de mecánico/a en siete
meses el proceso no esté todavía finalizado. Por no
hablar de las categorías de jardinero/a o encargado/
a, etc. Ah !!! Vale !!! Que a lo mejor es por eso, los
ilegales pueden acabarse antes, los legales es más
complicado !!!!.

La Contra
Municipalitzem:
Si o No?

Diccionari Parcs i
Jardins—Català :
L’eina: altrament es pot dir “instrument” que busquen
a la Gerència de l’institut per igualar les condicions
econòmiques d’alguns/es companys/es que han
estat sense cobrar els trams durant 3 anys. Per a la
gent “cazurra” com nosaltres podem dir, com pagaran
els endarreriments dels trams?.
La fórmula: Allò que servirà per a recuperar el
personal de les contractes i poder fer la subrogació.
Per a gent “tonteta” podem dir, com col·locar els meus
amics i amigues de les contractes a través d’una
tupinada per a tècnics/ques.
Batracio: Diners que l’Ajuntament ha pagat a tothom
excepte a Parcs i Jardins, tot i haver dit el Gerent que
els diners els té reservats. Fins i tot per a gent
“cabuda” no caldrà traducció, és l’1%.
Internalitzar (sin.) Municipalitzar, des-privatitzar: Fer
conferències i jornades a l’Ajuntament per explicar
com els serveis públics tornaran a ser de gestió
directa, per desprès “internalitzar” el que la setmana
següent “podem” tornar a privatitzar.
Enfortir: Si, això també necessita traducció, de fet el
que més. Procés participatiu que els polítics han
pensat per a transformar Parcs i Jardins en una
empresa normal i que en realitat serveix per aturar
aquesta transformació i no tractar les reivindicacions
del Comitè d’Empresa, La primera mesura és fer
desaparèixer el nom de Parcs i Jardins.

Secció Sindical CCOO Parcs i Jardins. Via Favència 41-47 08042 Barcelona. tel. 932.914.781 i 932.914.798 /
im_parcsijardins@ccoo.cat
Mòbil 619.03.47.62 , e-correu:
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EDITORIAL
Enfortim o entorpim?

Sobretot ens l’imaginem en un marc de relacions
laborals transparent, on no hi càpiguen les
pràctiques xantatgistes ni de compra de voluntats
amb complements opacs, on les promocions
internes siguin àgils i transparents, es defineixin
categories i llocs de treball i la formació jugui un
paper important. Sobretot, ens imaginem que ens
dotem dels mitjans humans amb ofertes públiques i
dels mitjans materials propis més adients per poder
donar compliment als nostres Estatuts i conveni,
recuperant progressivament els serveis privatitzats.
També imaginem uns processos de contractació
que compleixin els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat i amb la transparència que ha de regir a
l’administració pública, no com el dels tècnics d’ara.

Els responsables polítics de l’Institut, la Presidenta
Janet Sanz, i el Comissionat d’Ecologia, Frederic
Ximeno, han plantejat al Comitè d’Empresa i a tota
la plantilla, participar d’un projecte que pretén
repensar tots els aspectes de l’organització a
l’Institut. Es diu Enfortim.
La proposta suposa un procés amb el màxim de
participació possible a tots els nivells. L’impuls ve
donat directament per la Presidenta i el
Comissionat, i els representants de la plantilla estan
presents en tots els àmbits de participació.
En paral·lel, i donada la situació de feblesa en la que
ens trobem, després d’anys de polítiques contra el
servei públic, es planteja l’aplicació d’un Pla de Xoc
pel que s’han format tres grups de treball que
debatran propostes envers uns eixos temàtics per
aplicar de forma urgent: contractació i promoció,
municipalització i recuperació de serveis
privatitzats, i formació i comunicació.

Queda clar que hi ha interessos per que aquest
procés no arribi a complir aquests fins, És possible
que finalment canvií de nom i ens acabi mostrant
l’“Entorpim”.
Els nostres objectius són clars i no deixarem que
ens distreguin els que estan fent molt soroll per
finalment no canviar res. Aviat es veurà.

Els treballs del Pla de Xoc es calcula que tinguin una
durada d’aproximadament 9 setmanes. En paral·lel,
la Direcció de l’Institut planteja realitzar unes
jornades informatives a tota la plantilla, com a inici
de la participació de tothom en el projecte Enfortim.
A CCOO veiem positiva la intenció amb la que
Frederic Ximeno ens presenta el projecte. Ell diu
que ha de “tremolar tot”, i debatre envers com ens
imaginem Parcs i Jardins del futur. Nosaltres ho
tenim clar: un servei públic, amb personal propi, que
dugui a terme el manteniment del verd urbà amb
les exigències que la ciutat requereix al segle XXI, en
coherència amb els compromisos envers el canvi
climàtic, i la importància de definir el paper que ha
de tenir el verd urbà a Barcelona.

Sumari:
Pàg. 1 .- Editorial: Enfortim o Entorpim ?
Pàg. 2 .– El comisionado de Ecología se presenta al Comité
Pàg. 3 .- Des-privatitzem. Si o no?
Pàg. 4 .- Última Hora. La Contra.
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El Comisionado de Ecología se presenta al Comité
El pasado 15 de marzo tuvo lugar la primera reunión entre el Comité de Empresa y el Comisionado de
Ecología, Frederic Ximeno. A esta reunión, que fue convocada como jornada de trabajo, asistió también
el Gerente del Instituto, Jordi Ribas.
Frederic Ximeno, después de pedir disculpas por el retraso de su encuentro con el comité, nos expuso
el trabajo que desde la Dirección del Instituto han estado realizando durante estos meses, que han
dado en llamar “Plan de Choque” y “Proyecto Enfortim”, del que hablamos en el editorial. Nos planteó
el documento como un punto de partida para trabajar conjuntamente, y nos emplazó a formar parte
del equipo de trabajo para debatir diferentes aspectos del mismo.
En el documento que nos entregó se pone en evidencia el efecto que han tenido las políticas de
privatización ejercidas en mandatos anteriores, de descenso de medios materiales y de personal que
padece Parcs i Jardins. Para la plantilla no es sorprendente, puesto que es algo contra lo que hemos
luchado todo este tiempo y hemos denunciado públicamente.

La contractació del personal encara és digital

Este documento plantea futuras contrataciones de personal, mediante ofertas públicas en los
próximos años. El Comité de Empresa quiere participar para que se hagan realidad lo antes posible,
porque en este momento aumentar la plantilla que mantiene el verde es la mayor de las prioridades.
Mantenemos nuestro escepticismo aunque en las líneas generales del documento encontramos
muchos posibles puntos de encuentro, pero que no se corresponde a lo que la actual Dirección está
aplicando en Parcs i Jardins hoy.
Dos procesos irregulares en los que Frederic Ximeno debía de haber intervenido
Como muestra de la voluntad de la Dirección del Institut, a finales de abril se publica una circular para
convocar una supuesta promoción interna “exprés”, sin ningún tipo de garantías, para 2 plazas de
técnico que no se han acordado con el Comité. A la vez aparecen dos anuncios en el SOC, uno para
contratar 15 plazas de técnicos y el otro para personal eventual de verano con categoría de auxiliar.
Mientras tanto seguíamos esperando la publicación de la
lista de la OPO 2016, y la promoción interna acordada se
transformaba en “eterna”. Ante estas irregularidades, el
Comité de Empresa puso en conocimiento del
Ayuntamiento estas prácticas que creíamos de otro tiempo,
mediante la Bústia Ètica i de Bon Govern. Asimismo,
informamos al Comisionado y le pedimos su intervención y
al Gerente que paralizara el proceso por irregular.
El Comisionado nos convocó a una reunión en la que nos
dijo que no avalaba estos procesos, pero declinó asumir su paralización. Para las contrataciones de
verano, habrá que ver, dependiendo de su duración, qué proceso se seguirá para seleccionar el
personal, puesto que la OPO no estará finalizada.
Por nuestra parte hemos exigido que se contrate a relevistas de las bolsas pactadas, y que se
convoque la promoción interna necesaria para cubrir las vacantes de los compañeros que se jubilan.
Los temas pendientes son muchos, y los recursos pocos, pero esto no justifica seguir utilizando
procedimientos irregulares. Si queremos “enfortir” Parcs i Jardins, tenemos que acabar con las
rémoras del pasado.
Creemos que Sí se Puede y vamos a luchar para conseguirlo.
Se ha publicado, a toda prisa, la lista de personas admitidas y excluidas de la OPO 2016 y convocado
el primer examen para el día 3 de junio. En caso de necesitar aclaraciones llamar al 93 413 25 08
Hasta el próximo 22 de mayo se pueden presentar alegaciones y aportar documentación.
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DES-PRIVATITZAR, si o no?
Un dels eixos temàtics del pla de xoc és recuperar
els serveis privatitzats. També forma part dels punts
a considerar de cara a un futur. Teòricament s’ha
dedicat a aquest tema un dels subgrups de treball
(INTERNALITZEM).

el que es diu per part de la empresa i el que
realment estan disposats a fer, es van deixar de fer
actes i com el Comitè no registri els escrits
entregats, ni tant sols hi constaran.
La qüestió és que, tot i haver de complir amb certs
mínims, la Gerència i companyia, han assumit que
poden des-privatitzar serveis sempre i quant els
puguin privatitzar l’endemà. Per tant, tots aquells
serveis, que en cas de recuperar-los, es pugui
dificultar la privatització, decideixen posar-los en
una cistella on col·loquen els temes divergents amb
el Comitè d’Empresa, per no parlar d’aquests temes
i deixar-ho per a més endavant. El que suposa, a la
pràctica, continuar debilitant Parcs i Jardins.

A CCOO sempre hem reclamat la recuperació dels
serveis privatitzats. Dèiem que, de forma
immediata, es podia realitzar la internalització dels
primers serveis en finalitzar, el de reg d’estiu
d’arbrat viari, el d’esporga d’arbrat, i el servei de
manteniment de jardineres.
La Gerència de Parcs, per ordres directes del poder
polític, s’ha vist obligada a planificar la recuperació
del servei de tones de reg per aquesta mateixa
temporada. Igualment, estan en procés de
planificació per recuperar els diversos serveis de
manteniment d’arbrat (esporga, camions pop,
arrabassament, plantació) que depenen dels
diferents contractes i de la seva data de finalització.

Això s’ha posat de manifest quant hem demanat la
des-privatització del manteniment de jardineres.
Només parlen de dificultats, perquè s’hauria de
subrogar el personal i troben problemes (no busquen
les solucions ni que les donem fetes nosaltres),
perquè potser troben una alternativa (però no la
proposen), perquè potser la tipologia del personal
del servei no interessa a Parcs (són persones que
treballen a C.E.T. però no oblidem que un mínim
del 50% condueix), perquè l’Ajuntament vol
reforçar i augmentar les relacions amb els C.E.T.
(Centres Especials de Treball) com a acció social.

Tot i que això compleix bastant les nostres
reclamacions, es poden esmentar diverses
“peculiaritats”. Per exemple, no veiem que les
necessitats del servei siguin gaire importants per a
les diferents Direccions de Parcs i Jardins. L’any
2016, el servei privatitzat de tones, requeria un reg
d’11 setmanes en un sol torn de treball, aquest 2017
el servei recuperat necessita 26 setmanes de reg en
dos torns, en unitats regades aproximadament 4
vegades. Hi ha qui ho veu necessari perquè el canvi
climàtic en un any ha sigut bestial, algú altre ens diu
que abans es morien els arbres perquè no es regava
el necessari, hi ha qui mostra molt interès en provar
que el servei privatitzat és més barat. Que cadascú
tregui les seves pròpies conclusions. Molt ens
temem que a la planificació per recuperar els
diferents serveis d’arbrat ens trobarem quelcom
semblant. Qui ha d’aplicar les ordres polítiques ni té
el convenciment ni els coneixements, privatitzar no
ho requeria, era més fàcil.

Desprès de la última trobada amb el comissionat,
que no es compromet a res, valorat juntament amb
el propi document d’Enfortim, veiem la tendència.
L’Ajuntament avala la explotació del personal de
les contractes, especialment als C.E.T. que fan la
feina amb el salari mínim, les intencions són
augmentar les privatitzacions a C.E.T. Molt parlar
del salari mínim de ciutat per no res. Parlen de
clàusules per puntuar a les licitacions la millora del
salari del personal. En tot cas es tracta de mantenir
les actuals zones verdes privatitzades i augmentarles considerablement. Quan arribi el torn del
manteniment dels jocs infantils veurem si el que
molesta és la subrogació del personal, o el que
molesten són les persones d’integració. De moment,
si no subroguen amb el manteniment de jardineres
no ens creurem res, ja poden anant retirant els
diferents premis que Parcs i Jardins ha recollit pel
seu programa d’integració social, ara poden anar a
recollir els premis al neoliberalisme i l’explotació
humana que tant defensava la Sra. Thatcher.

El Comitè d’Empresa ha entregat un document amb
les seves prioritats. No licitar les contractes que hi
vagin finalitzant i subrogar el personal en els casos
de serveis permanents. Per a la qual cosa s’ha
demanat un calendari de recuperació dels serveis.
Massa tard, en aquest grup de treball en el moment
en que van sortir a la llum les contradiccions entre
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