
MOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS DE SUPORT A L’EMPRESA 
DELPHI DIESEL SYSTEMS I A TOTS ELS SEUS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES 

 

 

1.- Atès que Delphi Diesel Systems és una empresa històrica a Sant Cugat del 

Vallès. Dedicada a la fabricació de components per a motors dièsel, l’any 1962 

va iniciar-se la història d’aquesta empresa a Sant Cugat del Vallès, amb la 

implantació de Condiesel, que va ser la primera marca de la companyia. La 

factoria, que posteriorment va ser assumida per la multinacional Lucas i 

actualment forma part del grup Delphi, va canviar la història de la ciutat, ja que 

va ser la primera gran companyia industrial del municipi i va posar la primera 

pedra per transformar el Sant Cugat agrícola en la ciutat de grans companyies, 

indústria i serveis que és actualment. 

 

2.- Atès que ens el darrers anys Delphi ha passat diverses crisis que han suposat 

reduccions importants de la plantilla i ajustaments de tot tipus. Delphi dóna feina 

actualment a gairebé 545 persones, però va arribar a ocupar-ne més de 1.500. 

 

3.- Atès que Delphi està situada en una de les entrades de la ciutat, en un espai 

privilegiat, cèntric, i ben comunicat. 

 

4.- Atès que el sector de l’automòbil, tant el de la fabricació directe de vehicles, 

com el de l’àmplia indústria de components i accessoris, molt important per a 

l’economia de Catalunya, ha patit en els darrers anys les conseqüències de la 

crisi econòmica global. 

 

5.- Atès que la crisi econòmica i del sector de l’automòbil, i les decisions que 

pugui prendre la companyia, fan que el futur de Delphi a Sant Cugat del Vallès 

sigui incert. 

 

6.- Atès que el manteniment de Delphi i de tots els seus llocs de treball, a Sant 

Cugat del Vallès, són imprescindibles per a moltes famílies del municipi. 

 

7.- Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va signar i va donar suport a 

la “Declaració del Vallès Occidental: Cap a la segona reindustrialització”. 



Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès acorda: 

 

1.- L’equip de govern, així com tots els grups municipals, es comprometen a 

treballar i a implicar-se, al més alt nivell, per mantenir intacta l’activitat de Delphi 

a Sant Cugat del Vallès i assegurar tots els llocs de feina de l’empresa. 

 

2.- L’equip de govern, així com tots els grups municipals, es comprometen a 

implicar tots les institucions del país –Generalitat i Parlament de Catalunya– per 

tal de garantir el millor futur per a tots els treballadors i treballadores de Delphi a 

Sant Cugat del Vallès.   

 

3.- L’equip de govern, així com tots els grups municipals, es comprometen a 

mantenir la qualificació urbanística dels terrenys que ocupa Delphi a Sant Cugat 

del Vallès, prevista en el planejament vigent, qualificació que permet el 

desenvolupament de l'actual activitat industrial i per tant el manteniment dels 

llocs de treball de l'empresa. 

 

4.- Qualsevol activitat diferent a l'actual que es pugui plantejar per part de 

l'empresa o de tercers, totalment o parcialment, i que pugui merèixer unes 

condicions urbanístiques diferents a les del planejament vigent, es valorarà 

sempre segons la seva capacitat de manteniment dels llocs de treball actuals, de 

la generació de nova ocupació, de la dinamització econòmica que pugui 

generar, així com de la seva sostenibilitat i permanència. En cap cas es tramitarà, 

en el futur, una requalificació en sòl residencial. 

 

5.- Aquest darrer supòsit seria motiu de creació d'una Comissió de Treball entre 

el Comitè d'Empresa i l'Ajuntament per tal d'avaluar-ne la seva bondat i fer el 

seguiment de la redacció i tramitació dels instruments que permetessin la seva 

eventual implantació. 

 

6.- Traslladar aquests acords al Comitè d’Empresa i a la direcció de Delphi, i a la 

conselleria d’Empresa i Ocupació.   

 

Sant Cugat del Vallès, desembre del 2015 


