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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Albert Batet i Ca-

nadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, 

portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Alejandro Fernández Álvarez, representant 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, represen-

tant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 

d’acord amb el que estableix l’article 169.1 del Reglament del Parlament, proposen que, 

amb l’acord unànime del president i la Junta de Portaveus, el Parlament faci la declaració 

institucional següent:  

DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SUPORT 

ALS COMITÈS D’EMPRESA DE NISSAN 

L’empresa Nissan que forma part de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, el 

segon venedor a escala mundial, és una multinacional que fabrica vehicles 

de passatgers, a més de vehicles comercials a les plantes de Catalunya, i que 

ocupa 3.000 treballadors i treballadores. 

Durant el període 2017-2019, la finalització de la producció de diversos mo-

dels ha fet minvar la producció, la qual cosa ha fet reduir, així mateix, els 

nivells d’ocupació. Per aquest motiu, l’any 2019 la direcció de l’empresa i 

els representants dels treballadors i treballadores van acordar un expedient 

de rescissió de contractes que va afectar 600 treballadors i treballadores. 

Aquest acord es va signar amb el compromís de reorientar les plantes a 

nous productes. En aquest sentit, l’exemple més concret són les inversions 

acordades per a la nova planta de pintura a la Zona Franca amb l’objectiu 

d’adaptar-la als nous requisits mediambientals. Aquestes inversions comp-

ten amb els ajuts concedits a la multinacional per la Generalitat de Catalu-

nya a fi de reduir l’impacte econòmic que suposava aquesta inversió. 
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Durant les darreres setmanes, i malgrat els compromisos adquirits pels re-

presentants dels treballadors i treballadores amb la multinacional, s’anun-

cia la decisió de donar per finalitzada la fabricació del vehicle Mercedes el 

mes de maig, fet que suposa una nova retallada productiva.  

Les incerteses que es generen, fruit d’un entorn d’inestabilitat a nivell in-

ternacional, juntament amb canvis tecnològics i energètics disruptius que 

afecten el sector de l’automòbil, col·loquen Nissan a Catalunya en una situ-

ació precària i molt crítica, que a més ha de fer front a les perspectives de 

transformació del sector de l’automoció a Catalunya, que inexorablement 

requereixen la reducció de les emissions de CO2, així mateix, l’impacte ne-

gatiu que poden suposar decisions dràstiques a Nissan repercutiran direc-

tament en tot el parc de proveïdors i empreses auxiliars que, en conjunt, 

aglutinen més de 20.000 treballadors i treballadores del sector de l’auto-

moció que està vinculat a Nissan. 

El Parlament de Catalunya vol expressar el seu suport a les treballadores i 

els treballadors de Nissan davant la incertesa del futur de les diferents plan-

tes i demana que Nissan segueixi mantenint la base de les seves operacions 

industrials a Catalunya, cercant solucions per tal de garantir la continuïtat 

de la producció de vehicles a la zona franca. 

D’altre banda demana que la part social formi part activa de la negociació 

entre els governs i la direcció de l’empresa amb la voluntat explícita d’in-

tentar trobar una solució satisfactòria i eviti la pèrdua dels llocs de treball i 

el compliment dels acords previs, reconeixent el gran esforç que els treba-

lladors i les treballadores han fet en els darrers anys. 

 

Palau del Parlament, 5 de març de 2020 

Lorena Roldán Suárez Albert Batet i Canadell 

Portaveu del GP Cs Portaveu del GP JxCat 
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Anna Caula i Paretas Eva Granados Galiano 

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP PSC-Units 

Susanna Segovia Sánchez Alejandro Fernández Álvarez 

Portaveu del GP CatECP Representant del SP PPC 

Carles Riera Albert 

Representant del SP CUP-CC 

 


