
MANIFEST DE SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS A LES 
TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE BOSCH

L’Ajuntament de Parets del Vallès demanem a Bosch l’obertura d’un procés de
negociació i reindustrialització de la planta de Lliçà d’Amunt per salvar els 336
llocs de treball directes i el centenar d’indirectes de la mateixa empresa.
Recordem el lligam de l’empresa Bosch, antiga Bèndix, a la nostra població.

Assolim el compromís de donar-los suport, en primera instància, mitjançant aquesta
petició de negociació, de la mà dels diferents ajuntaments de la comarca que comptem
amb treballadores i  treballadors afectats, la qual  refrendem en forma de declaració
institucional, i donarem compte en el pròxim ple municipal.

Aquest anunci de tancament de la planta del Vallès Oriental, juntament al d’una altra
de les seves plantes al Penedès (Castellet i el Gornal), és una molt mala notícia que té
encara més repercussió en la crisi econòmica que vivim, especialment després de les
conseqüències negatives derivades de la pandèmia, que han agreujat la situació del
nostre teixit econòmic, industrial i social.

És  per  això  que  els  demanem l’inici  d’una  negociació  amb  les  treballadores  i  els
treballadors per tal de trobar una solució consensuada que permeti garantir tots els
llocs  de  feina,  per  no  deixar 336 famílies  al  carrer,  emparant-se  en  uns  resultats
econòmics negatius.

Aquest suport el fem extensiu a les famílies i empleats i empleades de tota la planta, i
no només als afectats i afectades paretans i paretanes, que són, en total, una
cinquantena de famílies.

I, finalment, i de manera paral·lela demanem que, com a última solució, es busqui una
sortida beneficiosa per a les i els treballadors afectats tenint en compte l’oferta
industrial disponible a la nostra comarca.

De la mateixa manera, traslladem aquesta petició i demanem el suport a les
formacions polítiques del Parlament de Catalunya per tractar aquesta qüestió i trobar
el consens i la millor situació negociada en aquest conflicte.

Parets del Vallès, 4 de març de 2021


