
  
 
 
DECLARACIÓ SOBRE LA DECISIÓ ADOPTADA PER L’EMPRESA       
AUTOMOBILÍSTICA NISSAN I ENCÀRREC D’UN ESTUDI AMB L’OBJECTIU        
D’ESTABLIR ESTRATÈGIES A IMPLEMENTAR I FER PROPOSTES       
D’ACTUACIONS PER IMPULSAR L’ACTIVITAT INDUSTRIAL DE L’AUTOMOCIÓ AL        
BAIX LLOBREGAT  

Atesa la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de cessament de            
l’activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i             
Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del Llobregat i L’Hospitalet de                
Llobregat, alguns d’ells amb un component històric i econòmic rellevant pel sector            
industrial en el conjunt de Catalunya;  

Atès el punt 5.3 del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, que                 
estableix com a línia estratègica el següent: “Fomentar les polítiques públiques de            
recolzament a la problemàtica actual del sector de l’automoció a la comarca. Reforçar i              
accelerar, amb la participació de tots els agents afectats a través del Pacte per a la                
Indústria del Baix Llobregat, la reconversió del sector de l’automoció i la transició de              
l’automoció a la mobilitat sostenible i de baixes emissions, buscant alternatives           
industrials i socials basades en la tecnologia i la innovació per tal de donar una               
resposta conjunta al sector, així com al de la indústria auxiliar de l’automòbil.”  

Per tot això exposat, el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat vol manifestar:  

1. Expressar el total recolzament del Ple del Consell Econòmic i Social a les              
persones treballadores de Nissan i al conjunt d’empreses proveïdores i auxiliars,           
davant la decisió de l’empresa automobilística.  

2. Encarregar formalment al Comitè d’Impuls Socioeconòmic un estudi amb          
l’objectiu d’establir estratègies a implementar i fer propostes d’actuació per impulsar           
l’activitat industrial de l’automoció al Baix Llobregat amb l'objectiu d’activar la           
interlocució amb els agents públics i privats, conèixer l’impacte laboral del sector i             
les seves cadenes de valor a la comarca, detectar reptes i oportunitats i extreure              
conclusions que permetin informar polítiques públiques i col·laboracions efectives a          
curt i mig termini.  


