El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen
de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:
Prenem Con-Ciència, nosaltres Cola-Boram.
No prenem Coca-Cola. Palma fa boicot
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ens trobam davant un exemple més de com funciona el capitalisme, un sistema econòmic
d’estafa generalitzada, on l’especulació és el principal motor de l’economia. Però aquesta
estafa no és sols responsabilitat de les grans empreses privades, sinó també dels governs
que fan lleis a mida per a que la barbàrie capitalista pugui desenvolupar-se dins la legalitat
sense cap problema.
L’empresa Iberian Partners Coca-Cola (embotelladora única de la Coca-Cola a l’estat) ha
facturat el 2013 uns 3.600 milions d’euros, i un benefici de gairebé 800 milions. Aquest
conglomerat empresarial és el segon major grup envasador de Coca-Cola a Europa i el desè
del món.
Dia 22 de gener, Iberian Partners va presentar un ERO (expedient de regulació d’ocupació)
que afectarà a 1250 treballadors/es de les plantes de Palma, Alacant, Astúries, Madrid. La
planta de Palma té més de 200 treballadors/es. Aquest ERO els afecta directament: molta
gent acomiadada o obligada a abandonar Mallorca si volen mantenir una feina a
l’empresa (amb les conseqüències personals i familiars que suposa). Aquests tancaments
també suposaran pèrdues de molts llocs de treballs indirectes.
Una nova estafa: empresa multimilionària i amb beneficis astronòmics que acomiada
treballadors/es.
La Reforma Laboral de 2012 i les seves successives voltes de rosca ha creat un marc legal
que possibilita irracionalitats com la del ERO de Coca-Cola. I alguns encara han perdut la
vergonya i s’omplen de cinisme quan diuen: “tothom s’ha d’estrènyer el cinturó”, “repartiment
de sacrificis per superar la crisi”, “brots verds de l’economia”,...
Què suposa aquesta reforma laboral?
a) legalitza encara més la precarietat del treball, amb una il·limitada arbitrarietat empresarial;
b) barra lliure en l’acomiadament;
c) augmenta i precaritza més les modalitats de contractació;
d) romp l’equilibri de la negociació col·lectiva;....
En definitiva, sense la Reforma Laboral de 2012 un escàndol com aquest ERO no seria
possible. Ara les empreses poden fer servir l’acomiadament com mesura preventiva, és
suficient demostrar la reducció d’ingressos o vendes per un període inferior a 9 mesos, no és
necessari justificar pèrdues econòmiques.
Davant l’abús d’aquesta empresa, les administracions públiques no poden quedar de
braços creuats, han d’actuar per denunciar la irresponsabilitat de les empreses i exigir
comportaments ètics.

L’Ajuntament, en el plenari de gener de 2014 va aprovar per unanimitat: a) rebutjar aquest
ERO i solidaritzar-se amb els treballadors/es, b) Palma Activa i els serveis socials realitzarà
un tasca activa d’atenció a les persones acomiadades.
Actualment els treballadors/es de Coca-Cola es troben en vaga indefinida per lluitar pel
manteniment dels seus llocs de treball i de les plantes que es volen tancar. Arreu de l’estat
s’estan realitzant diverses accions de denúncia i recolzament a aquesta lluita. Una d’elles és
practicar el boicot a l’empresa mitjançant el no-consum dels seus productes (CocaCola, Fanta, Aquarius, Nestea, Sprite, Burn, Aquabona, Tab,...). Volem que l’Ajuntament de
Palma s’uneixi a la mobilització social i practiqui el boicot a aquesta empresa per tal de
recolzar els treballadors i exigir comportaments ètics a les empreses.
Per això, el grup municipal MÉS presenta la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament realitzarà boicot als productes de Coca-Cola com a mesura de
recolzament a la lluita dels treballadors/es. Per tant, l’Ajuntament de Palma deixarà de
comprar i vendre tota la gama de productes de l’embotelladora Iberian Partners a
totes les instal·lacions municipals: màquines de begudes, cafeteries,...
2. L’Ajuntament de Palma no acceptarà el patrocini d’actes esportius, culturals i d’altres
per part de la Coca-Cola i les seves empreses afins.
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