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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 25 de febrer de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores ( 4 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal CP, 4
vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municpal C's, 3 vots a favor
del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA-MES i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS DE SUPORT AL COL·LECTIU DE TREBALLADORS I
TREBALLADORES DE LA PLANTA DE DELPHI A SANT CUGAT DEL VALLÈS
Davant l’imminent anunci del tancament de la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès que pot
afectar vora 600 treballadors directes i vora 200 indirectes, la majoria dels quals, són treballadors i
treballadores residents a la comarca del Vallès,
El Ple ACORDA
Primer.- L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès lamenta l’anunci de tancament de la planta de
Delphi a Sant Cugat del Vallès i que els esforços fets per una consultora externa per reconduir l’
empresa, no hagin donat els fruits desitjats de salvaguardar la producció de l’empresa i els llocs de
treball de la plantilla.
Segon.- La nostra total solidaritat amb la totalitat de la plantilla de treballadors i treballadores de la
planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès, a la qual ens posem a la seva disposició per tot allò que
aquest Ajuntament pugui ajudar a fer en la mediació entre els sindicats, l’empresa i el Departament
d’Economia i Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès lamenta que l’anunci de tancament s’hagi fet tant
acceleradament, sense que abans no s’hagi elaborat altres vies de negociació per trobar una sortida
viable que salvaguardi els llocs de treball de la Planta.
Quart.- L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès demana al Conseller de treball i industria de la
Generalitat que busqui la mediació necessària per evitar el patiment i l’acomiadament dels
treballadors i les treballadores de Delphi a Sant Cugat, i insta el Parlament de Catalunya i al seu
Govern a expressar el seu suport als treballadors afectats i a fer les gestions oportunes davant la
direcció de l’empresa per evitar aquest tancament.
Cinquè.- Aquest Ajuntament demana a l’executiu que vetlli pel compliment estricte de la legalitat
vigent en cas d’acomiadaments o expedient de regulació d’ocupació; que faci les gestions oportunes
davant el govern de l’estat perquè també s’impliqui en les gestions que siguin necessàries, contra
aquest tancament.
Sisè.- Aquest Ajuntament demana al Govern de Catalunya i al de l’Estat que expressin el seu
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compromís amb el suport a les polítiques industrials i a aquelles que basin la sortida de la crisi en el
suport a l’economia productiva, i que negociï amb l’empresa Delphi, i amb les matrius d’altres
empreses en perill de deslocalització per tal de defensar i consolidar indústries competitives i un
sector especialitzat."
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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 de la senyora Alcaldessa acctal. de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

