Parcs i Jardins (Barcelona): aplazada la querella criminal contra cinco trabajadores 
Tras informarse a los compañeros/as concentrados de la suspensión se han registrado en el Juzgado de Instrucción 14, dos escritos uno firmado por las Federaciones y Sindicatos de Administración de CCOO, USOC, CGT y UGT y otro escrito de solidaridad firmado por más de 500 trabajadores/as de Parcs i Jardins. 
04.12.2006


Los trabajadores/as del Institut Municipal de Parcs i Jardins nos hemos concentrado hoy 4 de diciembre de 2006 a las 11.00 horas, tras la realización de una Asamblea General de Trabajador@s, en la puerta de los Juzgados de Barcelona para expresar nuestra solidaridad con los 5 compañeros de Parcs i Jardins, contra los que la Presidenta del Institut Imma Mayol a través de la dirección de Parcs i Jardins se ha querellado.
El juicio que por segunda vez ha sido suspendido,esta vez por indisposición de la Magistrada,estaba programado inicialmente para el día 30 de noviembre.

Tras informarse a los compañeros/as concentrados de la suspensión se han registrado en el Juzgado de Instrucción 14, dos escritos uno firmado por las Federaciones y Sindicatos de Administración de CCOO, USOC, CGT y UGT y otro escrito de solidaridad firmado por más de 500 trabajadores/as de Parcs i Jardins:

Manifiesto de Federaciones y Sindicatos

Assabentats de que la Srª Presidenta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins Imma Mayol a través de la direcció de l’Institut, s’ha querellat contra cinc treballadors de la plantilla de Parcs i Jardins, les Federacions i Sindicats d’Administració Pública sota signants 

MANIFESTEM 
1.	Que els mencionats treballadors participaven en un acte al Parc de la Ciutadella el passat 30 d’abril de 2006 per la defensa del seu conveni col·lectiu (que actualment està en fase negociadora) i contra la privatització dels serveis públics. 
2.	Que refusem i denunciem aquesta maniobra de pressió davant un conflicte laboral al criminalitzar a uns treballadors de la plantilla que a més a més són delegats electes del Comitè d’Empresa i pertanyen a cadascú dels quatre sindicats integrants del comitè. 
3.	Que ens solidaritzem amb tots els querellats i amb la plantilla de Parcs i Jardins davant la lamentable maniobra efectuada per part de la presidència i gerència de Parcs i Jardins durant la negociació del Conveni Col·lectiu 
4.	Aquest fet atenta contra la més bàsica llibertat sindical, d’expressió. El dret de manifestació no s’atura amb querelles criminals.
Barcelona a 28 de novembre 2006
Federacions i Sindicats d’Administració Pública 
CCOO, USOC, CGT i UGT
 

Manifiesto de los Trabajadores/as de Parcs i Jardins 

Sr. Alcalde de Barcelona
Jordi Hereu i Boher

Assabentatsde la querella de caràcter penal interposada per la Direcció i avalada per la Presidència de l’Institut a cinc dels nostres representants, arrel de l’acte de protesta i reivindicatiu PER LA DEFENSA DEL CONVENI I CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL SERVEIS PUBLICS que el Comitè d’Empresa, Sindicats i treballadors/es varemportar a terme el passat 30 d’abril al Parc de la Ciutadella 
Els treballadors i treballadores de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, sotasignats, Manifestem: El nostre dret inalienable de poder expressar lliure i públicament les nostres discrepàncies i reivindicacions.

“TOTS I TOTES ESTAVEM A LA CIUTADELLA”

