
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL TANCAMENT DE NOBEL PLASTIQUES
IBÉRICA DE SANT JOAN DESPÍ

El dia 22 de juliol vam saber que la direcció del grup Orhan Holding havia anunciat el
dia anterior la voluntat del cessament de l’activitat de la seva filial Nobel Plastiques
Ibérica, de Sant Joan Despí dedicada a la fabricació de components d’automoció que
van al dipòsit de combustible.

L'anunci, no cal dir-ho, ha agafat per sorpresa els prop de 280 treballadors i
treballadores de la planta de Sant Joan Despí (que acaben de sortir d’un ERTE per
força major i un altre organitzatiu) entre plantilla fixa (80%) i eventual(20%), que són
les persones que treballen a Sant Joan Despí, l’única planta de la companyia a Espanya.

Orhan Holding va adquirir Nobel Plastiques Ibérica, també anomenada Nobel
Automotive, a la multinacional dels Estats Units Dana Corporation el 2007 per 70
milions de dòlars. La companyia fabrica conductes de plàstics per a fluids per diferents
fabricants de vehicles com ara Renault.

Resulta del tot sorprenent aquesta decisió atès que en els últims dies havien estat fent
hores extres i recentment s'havien contractat nous operaris. A més, recentment, la
fàbrica havia rebut fortes inversions per automatitzar amb la incorporació de robots.

La direcció del grup justifica la decisió per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en
l'economia mundial i en la indústria d'automoció, en particular, que hauria posat
contra les cordes a aquesta fàbrica ubicada a la nostra ciutat.

L’empresa, que encara no ha posat data al tancament de la planta, al·lega pèrdues
econòmiques per prendre aquesta decisió i explica que deslocalitzarà la producció a
alguna de les plantes del grup a Europa o Marroc.

La notícia del tancament d’aquesta planta de Sant Joan Despí agreuja, encara més, la
crisi de el sector de l'automoció a Catalunya després que Nissan anunciés el tancament
a finals de maig.

Per l’exposat els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí proposem:

1. Manifestar el nostre rebuig al tancament de la planta de l’empresa Nobel
Plastiques Ibérica a la nostra ciutat.

2. Instar la direcció del grup a reconsiderar la seva decisió i a negociar amb la
representació de la plantilla una solució alternativa que permeti garantir el
manteniment de l’activitat i de la màxima ocupació possible.

3. Donar trasllat d’aquesta declaració política als agents socials i als representants
dels treballadors i treballadores de l’empresa.

Sant Joan Despí, 30 de juliol de 2020


