Nota de premsa
Terrassa, 6 de novembre de 2015

Suspesa provisionalment la tala d’arbres al passeig
del Vint-i-dos de Juliol
Les feines s’ajornen fins que se solucioni el conflicte laboral a Adif i es pugui
garantir la seguretat dels operaris
Els treballs de substitució de la vegetació que s’havien iniciat al passeig del Vint-idos de Juliol s’han hagut de suspendre temporalment a causa d’un conflicte laboral
entre Adif i el seu personal que impedia garantir la seguretat dels operaris de
l’empresa que havia de fer les obres. L’Ajuntament ha arribat a un acord amb
aquesta empresa per tal d’ajornar les feines fins que les condicions es normalitzin i
es pugui garantir la seguretat dels seus operaris.
El passat 26 d’octubre es va iniciar una actuació que tenia com a objectiu substituir
la vegetació del passeig del Vint-i-dos de Juliol al tram més proper a la via del tren,
és a dir, entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer de Miquel Àngel. Aquesta
intervenció donava resposta a un requeriment d’Adif que havia demanat la supressió
d’uns arbres perquè les seves capçades havien arribat a tocar la catenària i
suposaven un risc per a la correcta prestació del servei ferroviari. Per tal d’iniciar
aquesta actuació, els tècnics municipals van haver d’esperar una autorització de
l’empresa d’infraestructures ferroviàries, ja que els treballs s’havien de desenvolupar
molt a prop de les línies elèctriques i era necessari que aquestes no tinguessin
corrent durant els treballs de tala.
Adif va concedir aquesta autorització en horari nocturn, un cop finalitzat el servei
ferroviari. Un operari de l’empresa havia de desconnectar el flux elèctric diàriament
per garantir la seguretat dels treballadors. Malgrat això, el conflicte laboral a Adif ha
impedit que es poguessin prendre aquestes mesures de seguretat i els treballadors
de l’empresa designada per l’Ajuntament no han pogut complir amb el programa
previst. Posteriorment a l’inici de les obres, es va informar als tècnics municipals que
el personal d’Adif havia convocat vagues similars en dies alternatius fins a mitjans de
desembre.
En atenció als criteris de seguretat i d’optimització dels recursos, l’Ajuntament i
l’empresa que havia rebut l’encàrrec d’executar el projecte han decidit suspendre les
actuacions, fins que es normalitzi la situació al si de la plantilla d’Adif.
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