Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 8
d'octubre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DONANT
SUPORT A LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE L’EMPRESA GLASS SAINTGOBAIN DE L'ARBOÇ, PER TAL D’EVITAR EL SEU TANCAMENT DEFINITIU.
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L'Empresa Glass Saint-Gobain l’Arboç ha comunicat el tancament d'una instal·lació que
afectarà directament i indirecta més de 200 famílies de la comarca del Baix Penedès, un
problema que sumat a la gran problemàtica laboral i social que arrossega la nostra
comarca en vers a l'atur, a falta de treball i precarietat social, aquest tancament ens
posarà encara més a la corda fluixa, de la que ja som la comarca amb més atur de
Catalunya.
L'empresa Glass Saint-Gobain l’Arboç, amb gairebé cinquanta anys a la nostra comarca és
un referent ja consolidat. Ha estat i és un dels motors econòmics de referència, amb un
impacte econòmic, per sous de treballadores i treballadors i empreses auxiliars, superior a
20 milions d’euros anuals, que fa que tot plegat ajudi la indústria, el comerç, la restauració
i altres sectors econòmics de la comarca, i afavoreixi la convivència i la cohesió ciutadana.
Amb aquesta moció, tots els grups municipals de l’ajuntament de Calafell,

Ramon Ferré i Solé
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ACORDEN:
1.- Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament
una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la
construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del
tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.
2.- Demanar la creació d’una comissió de treball per a ser interlocutors entre l'empresa,
treballadors i treballadores i altres organismes superiors.
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3.- Demanar a l'empresa la seva reconsideració i que rectifiqui en aquesta precipitada
decisió del tancament de la instal·lació de GLASS, i poder seguir treballant aquest any i
mig de vida que té aquesta instal·lació segons els experts i poder així seguir treballant
conjuntament per trobar solucions futures, per al bé de Saint-Gobain l’Arboç, dels
treballadors i treballadores, i del conjunt de la nostra comarca.».
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El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals,
adopten el següent acord:
UNIC: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar
conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del
mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en
el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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