Nota de premsa
Terrassa, 5 de febrer de 2016

L’alcalde ofereix el suport de l’Ajuntament de
Terrassa als treballadors/es de Delphi
Jordi Ballart traslladarà dijous al conseller d’Empresa la necessitat que la
Generalitat negociï amb l’empresa el tancament de la seva planta a Sant Cugat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lamenta l’anunci que va fer ahir Delphi sobre el
tancament de la seva planta de Sant Cugat a finals d’any, i manifesta el seu “suport
i solidaritat total amb els treballadors i treballadores” d’aquesta fàbrica de
components d’automòbils. La planta dóna feina directa a unes 500 persones, a
banda de l’ocupació indirecta que Delphi genera a la comarca. D’aquests 500
empleats directes, 47 són de Terrassa. L’alcalde posa a la seva disposició el servei
municipal d’Ocupació de l’Ajuntament. Així mateix, davant l’anunci del tancament,
Jordi Ballart proposa que els ajuntaments més afectats facin front comú amb accions
emmarcades en la Declaració per la Segona Reindustrialització del Vallès
Occidental, signada el 2014. Paral·lelament, en els pròxims dies l’alcalde mantindrà
una reunió amb el comitè d’empresa de Delphi, i dijous es reunirà amb el conseller
d’Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, a qui traslladarà “la necessitat que la
Generalitat s’impliqui en la negociació”, ja que Ballart considera que “s’ha
d’aprofitar fins l’últim moment el marge que quedi per mediar amb l’empresa
per a evitar que centenars de treballadors i treballadores de la comarca es
quedin sense feina”.
L’alcalde de Terrassa proposa que els municipis més afectats impulsin accions
conjuntes contra el tancament de Delphi, accions que reivindiquin la Declaració del
Vallès Occidental cap a la segona Reindustrialització com a eina fonamental per
evitar que empreses implantades a la comarca tanquin o es deslocalitzin. “La
Declaració vol reforçar la nostra comarca com un dels principals motors de
promoció econòmica i industrial de Catalunya i d’Espanya, i això passa
inevitablement per no perdre empreses de la talla de Delphi”, afirma Ballart. La
declaració es va signar el 30 d’abril del 2014 per 23 alcaldes i alcaldesses del Vallès,
els representants comarcals dels sindicats UGT i CCOO, les patronals PIMEC i CIE
del Vallès, els presidents de les Cambres de Comerç, els tres rectors de les
Universitats amb presència al territori (UAB, UPC i UIC) i la Fundació ESDI.
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