
Roger Rovira
redaccio@setmanaridirecta.info

I
mma Mayol podria seure al banc
dels acusats per diversos delictes
contra la llibertat sindical i con-

tra la tasca dels encarregats de pre-
venció. Aquests delictes, segons l’ad-
vocat dels treballadors Hibai Arbide,
van molt més enllà del conflicte labo-
ral, “ja que es tracta de drets bàsics”.
L’auto de l’Audiència de Barcelona
que reobre el cas –inicialment arxivat
per la jutgessa del jutjat d’instrucció
número 17– obligarà la presidenta de
l’empresa municipal Parcs i Jardins a
anar a declarar, juntament amb altres
directius de l’empresa, per la coacció
sindical que ha dut a terme els da-
rrers mesos –segons els denunciants–
a través del tapiat il·legal del local
sindical i impedint l’activitat dels de-
legats de seguretat.

Les treballadores de Parcs i Jar-
dins protagonitzen una de les histò-
ries combatives més llargues que hi
ha hagut a les empreses catalanes,
amb nombroses denúncies presenta-
des a Inspecció de Treball i a Magis-
tratura. Aquests enfrontaments amb
l’empresa van augmentar arran del
tapiat de la seu sindical, el mes de
juny passat. Tot i que la direcció va fer

constar en una acta notarial que el co-
mitè d’empresa havia estat avisat del
trasllat de la seu, el tapiat es va fer
sense avís i els historials de salut dels
treballadors van aparèixer remoguts,
cosa que suposa atemptar contra la
seva privacitat.

Sanció al secretari 
del comitè d’empresa
En aquest context d’atacs a la lliber-
tat sindical i coincidint amb una con-
vocatòria de vaga, el mes de juny,
l’empresa municipal va imposar una
sanció de suspensió d’ocupació i sou
de 60 dies de compliment immediat
al secretari del comitè d’empresa,
Carlos Bernal. La justificació va ser la
manca de preavís per la utilització de

les hores sindicals i, per tant, la falta
d’assistència injustificada, tot i que
–històricament– el càrrec de secretari
del comitè d’empresa dedica totes les
seves hores a aquesta tasca, fet pel
qual mai ha calgut cap preavís. Resul-
ta que, durant les suposades absèn-
cies, Bernal va estar reunit “amb
membres de la direcció o amb l’ins-
pector de treball o signant contractes
de treball al Departament de perso-
nal... va ser vist per gran quantitat de
treballadores”, tal com expressen
membres de la plantilla al seu bloc
Males herbes.

Quatre sancions l’any 2009
Al llarg de l’any, Parcs i Jardins ha re-
but quatre sancions per part del De-

partament de Treball i dels jutjats que
sumen prop de 25 mil euros, tot i les
dificultats perquè l'administració
sancioni empreses públiques. Les in-
fraccions van ser les següents: incom-
pliment de les mesures de seguretat
laboral, irregularitats en les cotitza-
cions a la Seguretat Social (l’empresa
va haver de pagar un endarreriment
de 33 mil euros), no atendre la sol·lici-
tud d’un treballador de cara a una
adaptació del seu lloc de treball per
motius de salut i, la més recent, no in-
formar els representats sindicals de
les hores extres que havien fet des de
l’any 2007. En aquest sentit, cal recor-
dar que l’empresa presidida per la ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de Bar-
celona, Imma Mayol, va querellar-se

contra la vídua de Francisco Jurado
per evitar l’increment de les presta-
cions a què l’obliga la Seguretat So-
cial en considerar que la mort de Jura-
do, fa més de tres anys, es podria
haver evitat si se li hagués concedit el
trasllat del lloc de feina que ell dema-
nava. La CGT va denunciar l’actitud
“lamentable” de l’empresa, que va
contractar “el gabinet jurídic més car
de Barcelona” per querellar-se contra
la vídua.

Irregularitats electorals
A través del seu bloc, les treballadores
de Parcs i Jardins denuncien que la re-
cent distribució de representants sin-
dicals a què obliga l’increment de
plantilla incompleix el reglament d’e-
leccions sindicals i del propi Estatut
dels treballadors. Segons el regla-
ment, aquesta distribució no es pot

fer si no s'ha aprovat el cens laboral
definitiu, com és el cas a l’empresa. A
més, aquesta distribució es va pactar
en una reunió de la mesa electoral que
es va fer el dia 13 d'octubre sense ha-
ver avisat sindicats, tot i ser promo-
tors i interventors del procés electo-
ral. Sí que hi va ser present, en canvi,
la direcció de Parcs i Jardins.

El tapiat de la seu
sindical es va fer
sense avisar i els
historials de salut
dels treballadors
van aparèixer
remoguts

Protesta per la gestió de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins el 19 juny d’enguany
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Imma Mayol haurà de declarar per
delictes contra la llibertat sindical
Els tribunals rectifiquen així la decisió d’arxivar la querella que havia pres el jutjat d’instrucció
17 de Barcelona. La dirigint d’ICV s’haurà d’asseure a la banqueta dels acusats
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Aquests delictes,
segons l’advocat
dels treballadors
Hibai Arbide, van
molt més enllà del
conflicte laboral,
“ja que es tracta 
de drets bàsics”


