
Acta de l'Assemblea de St Andreu de Palomar – 27 desembre 2011

Es presenten i acorden els continguts de l'Assemblea per avui. A les 20.30h l'assistència és 
de 30 persones, a les 21.25h de 35.

Comissió de Dinamització

Es recorden les 3 esmenes al Document d'Organització Interna pendents de decidir: 1) Com 
es trien els temes de debats: votació a la web? 2) Fer l'ordre del dia 1 dia abans de 
l'Assemblea. 3) Com es designen per l'Assemblea les persones que van a l'Espai de 
Coordinació; existència d'un grup de suport a aquestes persones.

Lloc on fer les assemblees a l'hivern. Es proposa mantenir-lo a la Pl. Orfila o mirar la 
possibilitat de canviar a un altre lloc de manera temporal com podria ser l'Harmonia, al 
Centre de Creació de Can Fabra o antiga Fàbrica 1. No s'arriba a consens i es passa a 
votació: 18 a favor de canviar a un altre lloc; 6 a favor de mantenir la Pl. Orfila i 6 
abstencions. S'acorda fer la gestió per canviar de lloc.

Manifest del Comitè d'Empresa de Parcs & Jardins sobre la privatització dels serveis: es 
llegeix el manifest i es penjarà a la web. Es decidirà si se li dona suport en la propera 
Assemblea. S'adjunta a aquesta acta el manifest en pfd.

Comissió de Comunicació

Tallers d'informàtica: el proper 14 gener es farà un primer taller bàsic a l'AAVV St Andreu 
Nord (horari a determinar). Posteriorment es programarà el segon de caràcter avançat.

Comissió de Laboral

S'informa de l'acció contra els 2 acomiadaments de treballadors de Caprabo-Eroski feta el dv 
passat. També s'han fet protestes a altres centres de: Sants, L'Hospitalet Ll, Vilafranca, etc. 
El 2 gener una persona viatjarà a la central a la localitat d'Orrio a protestar per aquests fets. 
S'habilitarà a la web el formulari de queixes/suggeriments a l'empresa que tothom podrà 
utilitzar.

Informacions Espai de Coordianció

TMB: es farà un carta en contra de la pujada de tarifes signada per totes les assemblees de 
l'Espai. Es planteja una movilització pel 9 gener que es tractarà en la propera Assemblea. 

28-D: l'Espai de Coordinació ha organitzat una acció “Hem perdut la innocència” a Pl. 
Catalunya a 19h i  manifestació fins Pl. St Jaume. Es queda a Pl. Orfila a les 18.30h per 
anar-hi.

Torn obert de paraules
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Es proposa organitzar un debat o conferència sobre temes de gènere. Pendent de definir i 
organitzar.

TMB: es recorda que els bitllets comprats a preu d'ara serveixen fins final de febrer (2 
mesos). Es proposa preguntar i protestar per l'augment de tarifes cada cop que es comprin 
bitllets; fer instàncies de protesta a Atenció al Client de TMB; col.lar-se.

L'Assemblea acaba a les 21.25h. Es procedeix a fer difusió de l'acció del 28-D pels carrers. 
A les 22h es celebra festa d'any nou a la plaça amb cava i torrons, i les 12 campanades 
enllaunades que sonen per la megafonia de l'Assemblea... BON ANY 2012 PER A TOTS.

Annex:

Manifest en defensa del patrimoni verd de la ciutat

Els  parcs  i  jardins  de  Barcelona  componen  un  patrimoni  ciutadà  irrenunciable,  herè
ncia 
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  ga
rant 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,  l’any  2005,  va 
suposar  una  ruptura  respecte  al  model  de  gestió  directa  que  el  primer  ajuntamen
t 
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  av
ui, 
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  reitera
ts 
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  q
ue 
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
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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  ràtios  necessàries  per  Ha.  que  permetin 
realitzar  el  manteniment  suficient  dels  serveis  encomanats.  Es  permet  la 
contractació  de  personal  (majoritàriament  tècnic)  sense  procés  selectiu
conegut,  ni  tenint  en  compte  els  criteris  de  publicitat,  mèrit  i  capacitat  per
accedir  a  un  lloc  de  treball  públic.  Es  vulnera  l’acord  signat  l’any  2007  de
Promoció  de  l’Ocupació  a  Parcs  i  Jardins,  impedint  l’accés  a  la  jubilació  parcial 
a
persones  que  compleixen  els  requisits  per  fer� ho  i  nega  el  dret  a  treballar  als
integrants  de  la  borsa  de  peons  de  l'Institut. 
•   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  plaça  Catalunya
aquest  Nadal  amb  la  pista  de  patinatge.  Mentre  que  la  ocupació  ciutadana  de  la 
Plaça  pel  moviment  15 �  M  es  va  criminalitzar,  l’autorització  municipal  pel  seu  ús 
nadalenc  ha  estat  aprovada  en  temps  rècord.
La  política  de  reducció  de  plantilla  i  la  creixent  externalització  de  serveis  mitjançan
t
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  dir
ecta 
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  Barcelona,  desembre  2011. 
�  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 de Barcelona (FAVB) 

Com a  suport podeu  fer�nos  arribar la vostra adhesió com a entitats. 
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