Barcelona a 17 de novembre 2006
MES DE 400 TREBALLADORS DE PARCS I JARDINS ES MANIFESTEN A LA PLAÇA DE SANT JAUME PER UNES CONDICIONS DIGNES I CONTRE LES POLÍTIQUES REPRESORES DE LA DIRECCIÓ

Més de 400 treballadors i treballadores s’han reunit avui divendres 17 de novembre en asamblea per aprobar un calendari de movilitzacions que inclou vages, la primera el 30 de novembre, per fer patent la preocupació per la consecució d’un Conveni que no ens faci perdre més poder adquisitiu, que garanteixi la continuitat de l’Institut Municipal com a ens públic, que doti l’Institut del personal suficient per desenvolupar les tasques asignades per l’Ajuntament de Barcelona, a part d’altres demandes de menor embergadura, però no per això menys importants.
A més s’ha comunicat a l’asamblea la imposició de 5 querelles criminals contra 5 treballadors, tots ells membres del Comitè d’empresa, per «comisión de delitos y faltas de desobediencia, coacciones , calumnias y vejaciones injustas» per part de la sra. Inmaculada Mayol, pels fets de la pasada festa de la primavera 2006, on una part de la plantilla es va manifestar per fer denotar el descontent general pels retards i la falta de voluntad a l’hora de negociar el conveni a més de denunciar la intenció de externalitzar serveis que fins ara fem nosaltres.
Altre tema que s’ha tocat a la asamblea es la proposta de sanció molt greu contra els treballadors de la brigada de poda que es va negar a utilitzar les plataformes Podathor, per falta de seguretat de les màquines. Falta de seguretat que més tard s’ha confirmat fundada i que ratifica la Autoritat Laboral mitjantçant l’Inspector de Guardia. Ens sembla una bogeria que havent-se confirmat el perill greu e inminent que patien aquestes màquines l’empresa s’atreveixi a dubtar de que la única intenció dels treballadors era la de no arriscar-se a patir un greu accident.


