Nota de premsa
Terrassa, 24 de gener de 2014

L’Ajuntament de Terrassa se suma a la signatura
d’un manifest en suport al personal de Panrico
L’aplicació d’un ERO comporta la pèrdua de 234 llocs de treball a l’empresa,
que afecta a set famílies de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha signat un manifest en suport als treballadors i
treballadores de la planta de Panrico ubicada a Santa Perpètua de la Mogoda
afectats per un expedient de regulació d’ocupació que implica la pèrdua de 234 llocs
de treball directes i de molts altres llocs indirectes al nostre territori. A la nostra
ciutat, aquest expedient deixarà sense feina a set persones.
La signatura del manifest, subscrit per 13 ajuntaments del Vallès, s’ha fet avui a
Santa Perpètua, en un acte convocat pel Comitè de Vaga de Panrico, per demanar
el suport dels ajuntaments on viuen treballadors i treballadores de la planta vallesana
afectats per aquest expedient de regulació d’ocupació.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat la seva solidaritat i el seu suport a
les famílies de la ciutat afectades per aquesta situació, recordant que “molts dels
terrassencs i les terrassenques que es troben a l’atur han perdut la seva feina
fora de Terrassa”.
Ballart ha manifestat que les actuacions per fer front a l’atur s’han de dur a terme de
forma conjunta a tot el territori i ha refermat el compromís de l’Ajuntament amb totes
les empreses de la ciutat i amb el teixit empresarial de tota la comarca. En aquest
sentit, l’alcalde recorda el Pacte per a l’Ocupació, signat el passat mes de setembre
amb tots els agents socioeconòmics de la ciutat, per concertar polítiques actives
d’ocupació: “La reactivació econòmica i la creació de llocs de treball continuarà
sent una de les màximes prioritats del nostre equip de govern.”
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Els ajuntaments signants del manifest es comprometen a treballar pel manteniment
de l’activitat industrial als respectius municipis i defensen un nou model productiu,
basat en la indústria responsable i compromesa amb la qualitat del treball, que
permeti mantenir el pes de l’ocupació industrial al territori i al país. El manifest l’han
subscrit els consistoris de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montornès del Vallès, Mollet del Vallès, Palausolità i Plegamans, Polinyà, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i
Terrassa.
D’altra banda, el manifest reclama al Govern de la Generalitat que no accepti la
rebaixa en les condicions de treball com única forma de fer més rendibles les
empreses, ja que la precarietat laboral comporta menys professionalització i la
reducció de la qualitat de la producció. També exigeix al Govern de la Generalitat
que faci els esforços necessaris perquè la planta de Santa Perpètua continuï
mantenint la seva activitat i expressa el compromís dels consistoris signants per
donar suport a qualsevol iniciativa encaminada a aconseguir aquest objectiu.
En aquest sentit, Ballart demana per part de les administracions “una clara aposta
pel teixit econòmic del nostre territori i la mediació de la Generalitat, com a
autoritat laboral, per minimitzar els efectes de l’expedient de regulació
d’ocupació a Panrico, així com també que l’empresa elabori un pla industrial
que permeti la viabilitat futura de la planta i el manteniment dels llocs de
treball”.
Per últim, el manifest recorda que en aquesta planta ja es va produir un altre ERO
l’any 2011 amb reduccions salarials i de plantilla i que l’empresa va adquirir el
compromís del manteniment, durant quatre anys, dels llocs de treball.
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