
 
 
Moció consensuada per tots els grups del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès en defensa del manteniment de l’activitat i dels llocs de treball de 
la Robert Bosch, Saint Gobain, i empreses amenaçades pels tancaments 
totals o parcials i que formen part del teixit productiu del Penedès 
 
La darrera amenaça de tancament ha vingut de la direcció de l’empresa 
multinacional Robert Bosch situada al municipi de Castellet i la Gornal. Aquesta 
amenaça feta per la direcció de l’empresa podria significar la pèrdua de 300 llocs 
de treball directes i indirectes, amb un impacte social i econòmic molt important 
per l’activitat industrial del Penedès. 
 
Aquest plantejament de l’empresa s’uneix a altres amenaces de tancament fetes 
en les darreres setmanes que afecten empreses com Saint Gobain, Alfisa, entre 
d’altres, que afecten famílies penedesenques. 
 
El Penedès situat 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 com ha estat reconegut amb diferents certificacions aconseguides durant 
dècades de producció. Aquest és un model de convivència entre el nostre entorn 
especialment protegit per al cultiu de la vinya i l’activitat industrial que consoliden 
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. 
 
Fa temps que cal un pla de reindustrialització al Penedès, i a l’Alt Penedès s’ha 
començat ha treballar en aquest sentit. També cal posar en valor la feina de la 
Federació d’Empresaris del Gran Penedès, de la Unió Empresarial de l’Anoia i 
dels sindicats CCOO i UGT, que en clau de Vegueria Penedès, ajuden a que el 
nostre territori sigui dinàmic i productiu. 
 
Entenem que el treball públic i l’acció política en defensa del manteniment i 
millora de l’activitat industrial i dels llocs de treball cal fer-ho amb el màxim diàleg 
i acord amb totes les parts implicades i també des de tots els partits polítics amb 
representació en les diferents institucions. 
 
Per tot això, el ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès acorda: 
 

- Constituir un grup de treball per la reindustrialització de la Vegueria del 
Penedès format pels quatre consells comarcal del territori, les quatre 
capitals comarcals, associacions empresarials i sindicals i amb 
representació de tots els grups polítics amb representació al territori, 
seguint el model de la Taula de Reindustrialització de l’Alt Penedès, o la 
Fundació Pro-Penedès, amb l’objectiu de compartir l’estat d’aquestes 
empreses i acordar accions concretes perquè aquestes amenaces no 
esdevinguin realitat i alhora treballar per una reindustrialització sostenible 
del Penedès que garanteixi la seva continuïtat i llocs de treball de qualitat.  
 

- Participar conjuntament amb altres administracions territorials i nacionals, 
en l’elaboració d’un pla de reindustrialització centrat en la reconversió del 



teixit industrial de l’automoció encarant-lo cap al vehicle elèctric i autònom, 
tal com s’ha iniciat amb Idiada. 
 

- Traçar i participar en les aliances necessàries per la creació d'un pla per 
a la generació d'energia comarcal i municipal per aconseguir la sobirania 
energètica de totes les poblacions de la comarca a partir de la generació 
d'1Mw per a cada poble, amb l'objectiu d'impulsar les energies renovables 
per possibilitar la creació de nous llocs de treball al territori qualificats.  
 

- 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.  
 

- Exigir la derogació total de les reformes laborals dels diferents governs 
espanyols de 2010 i 2012 que han representant la pèrdua de drets dels 
treballadors i treballadores. 

 
- Instar al govern de la Generalitat que creï una comissió d’experts que 

estudiï tots els escenaris possibles i la seva viabilitat, prioritzant el d’una 
sortida de propietat col·lectiva ja sigui la nacionalització en aquells sectors 
econòmics estratègics o cooperativa per les empreses que decideixin 
tancar, des d’una perspectiva del conjunt del país.  

 
- Traslladar a les direccions de Robert Bosch, Saint Gobain i Alfisa el 

desacord del Consell Comarcal amb la decisió de tancar els seus centres 
de treball al Penedès amb les conseqüències socials i econòmiques que 
poden comportar per les nostres comarques. 

 
- Traslladar al Govern de la Generalitat i al govern de l’Estat, conselleries i 

ministeris relacionats, l’evolució de la realitat d’aquestes empreses 
demanant el suport i compromís per fer front a les amenaces de 
tancament. 
 

- 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. 
 

- 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 Santa Margarida i els Monjos), als Comitès de les 
empreses amenaçades amb tancaments totals o parcial i els sindicats del 
territori. 

 
Vilafranca del Penedès, 17 de setembre de 2020 


