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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE CESPA
Durant els darrers anys de crisi econòmica, els treballadors i les treballadores de CESPA han
fet un esforç congelant-se el sou, perdent conseqüentment el seu poder adquisitiu, ja que en
els darrers 5 anys no han tingut cap augment salarial, i, tot i això, sempre s’ha mantingut el
servei en les millors condicions possibles perquè la ciutadania així s’ho mereix.
Ara, quan sembla que comença una certa recuperació econòmica, i que estem sortint de la
crisis segons tots els indicadors macroeconòmics, i més encara tenint en compte que el Grup
empresarial Ferrovial al que pertany CESPA, any rere any, tanca els seus exercicis amb
beneficis, no podem entendre que l’oferta en la plataforma de negociació per part de la
empresa sigui tan insignificant.
Que igual que els treballadors en el seu moment van fer l’esforç de congelar els seus salaris,
ara és el moment per a que l’empresa torni aquest esforç i els companys puguin recuperar el
seu poder adquisitiu perdut.
El Comitè d’Empresa fa més de tres mesos que està intentant negociar un sou digne, per
recuperar allò perdut. Vist que la voluntat dels treballadors sempre ha estat de negociació i
pacte, adaptant-se a les condicions necessàries pel manteniment dels llocs de treball.
El Ple ACORDA
ÚNIC - DEMANAR a l’empresa que faci un últim esforç per apropar posicions i posi
voluntat per poder seure a la taula de negociació i poder arribar a un acord avantatjós pels
treballadors i treballadores, que fins ara no ha estat possible. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez
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