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10.1. Moció que presenten els grups municipals: PSC-CP, Construïm, ERC i Fem Poble,
en defensa del manteniment de l’activitat i dels llocs de treball de la Robert Bosch, Sanit
Gobain i altres empreses amenaçades pels tancament totals o parcials de la seva
activitat i que formen part del teixit productiu del Penedès.
En els darrers dies, la direcció de la multinacional Robert Bosch situada al municipi de Castellet
i la Gornal ha comunicat la seva intenció de tramitar el tancament d’aquesta empresa. Aquesta
decisió, de fer-se efectiva, significaria la pèrdua de molts llocs de treball directes i indirectes,
amb un impacte social i econòmic molt important per l’activitat industrial del Penedès i per a
moltes famílies penedesenques. Aquesta situació s’uneix a d’altres amenaces de tancament
que s’han conegut en les darreres setmanes i que afecten empreses com Saint Gobain.
El Penedès, atesa la seva localització estratègica entre l’àrea metropolitana de Barcelona i el
camp de Tarragona, s’ha consolidat com a espai d’activitat industrial de qualitat referent a
Europa tal i com ha estat reconegut en diferents certificacions de qualitat aconseguides durant
dècades de producció. Aquest és un model de coexistència en el nostre territori, entre l’espai
especialment protegit per al cultiu de la vinya, i l’activitat industrial. Ambdós sectors conformen
l’oferta laboral i l’activitat econòmica diversificada que des de l’àmbit públic hem de defensar
com a model de referència i bona pràctica.
La Robert Bosch, en particular, té una significació important al Penedès. Exemple del seu
arrelament social és com va fomentar l’agermanament entre la ciutat alemanya de Bühl i
Vilafranca del Penedès, per la vinculació de Bühl amb aquesta multinacional i amb un entorn
vitivinícola similar.
Entenem que l’acció política i institucional per fer front a aquests potencials tancaments cal durla a terme amb el màxim diàleg i acord amb totes les parts implicades i també des del
compromís unitari de tots els partits polítics amb representació en les diferents institucions.

És per tot això, que els grups municipals del PSC-CP, Construïm, ERC i Fem Poble-En Comú
Podem, proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Manifestar el rebuig institucional al tancament de l’activitat de l’empresa Robert Bosch, així
com d’altres empreses com Saint Gobain, que puguin estar amenaçades per tancaments
totals o parcials, tenint en compte l’afectació que pot tenir en el teixit productiu del Penedès
i els efectes econòmics i socials que se’n poden derivar.
2. Donar suport a les mobilitzacions dels treballadors i les famílies afectades pels tancaments
de les empreses industrials al territori, en aquest cas els de Saint Gobain a l’Arboç, Alfisa a
Santa Margarida i els Monjos i Robert Bosch a Castellet i la Gornal.
3. Instar al govern de la Generalitat amb la màxima brevetat la creació de la Mesa per a la
Industrialització del Penedès amb representació d’agents econòmics i socials (empresarials
i sindicals), del món local (consells comarcals , ajuntaments i grups polítics comarcals) i de
les conselleries d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que
abordi les solucions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint
Gobain, Robert Bosch, Alfisa i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la
continuïtat, millora, modernització i sostenibilitat de la indústria de la vegueria del Penedès,
amb les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals.
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Atenent el pla de mesures, crear el programa i fons de finançament per a la industrialització
del Penedès a implementar de forma immediata al 2020 i al 2021.
4. Instar al govern de la Generalitat a elaborar amb la participació i concertació amb els
agents econòmics, socials i institucionals locals del Penedès un Pla de Xoc d’ajut i d’impuls
socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins de los fons
extraordinaris del COVID-19, de lluita contra la desocupació i de sostenibilitat i millora de
l’activitat socioeconòmica del Penedès.
5. Exigir al Govern de l’Estat la derogació de la reforma laboral impulsada pel PP en especial
de l’article 51 que permet a les empreses la presentació d’EROs sense l’autorització de
l’administració.
6. Instar al govern de la Generalitat que creï una comissió d’experts que estudiï una sortida de
propietat col·lectiva (ja sigui la nacionalització en aquells sectors econòmics estratègics, o
cooperativa) per les empreses que acabin tancant amb l’objectiu de mantenir l’activitat i els
llocs de treball.
7. Fer arribar aquest acord als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al
Congrés dels Diputats així com als nostres representants al Parlament Europeu.
8. Fer arribar aquest acord i mostrar la nostra disponibilitat i suport als Ajuntaments on
aquestes empreses tenen la seva seu (Castellet i la Gornal, l’Arboç...) i als Comitès de les
empreses amenaçades amb tancaments totals o parcials.
L’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta fa una explicació de la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació.
Els Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per dinou vots a favor: Dotze del PSC-CP,
cinc de Construïm, dos d’ERC. S’absté el regidor de Ciutadans.
Es fa una aturada a les 20:35h
Es reprèn la sessió a les 20:40h.
L’interventor no s’incorpora a la sessió.
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