
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET SOBRE L’ANUNCI DE TANCAMENT DE 
L’EMPRESA MOTHERSON SINTERMETAL. 
 
La fàbrica Sintermetal  a Ripollet, dedicada a la producció de peces de metall 
sintetitzades per a la indústria automobilística, és una de les més antigues del 
nostre municipi. Va ser fundada el 1947 i l’any 1960 el primer edifici ja estava 
aixecat i en marxa. A finals dels anys 80 i principis dels 90 es va aprovar un pla 
especial que permetia l’ampliació de la construcció i l’obertura a la totalitat del 
carrer Sarrià de Ter. 
 
Des de fa 8 anys en té la titularitat el grup empresarial Samvardhana 
Motherson Group (SMG), del qual Motherson Sintermetal Products S.A. (MSPS) 
és una de les 300 plantes arreu del món. A l’actualitat és l’empresa de Ripollet 
que més treballadors i treballadores té, un total de 183. 
 
Davant l’anunci de l’empresa Motherson Sintermetal de tancament total de 
l’empresa, comunicat a treballadors i Ajuntament en data 6 de juliol de 2020, 
els grups representats al Ple de l’Ajuntament acordem la declaració 
institucional següent: 
 
− Expressem la nostra voluntat de mantenir l’activitat econòmica i industrial 

de Motherson Sintermetal al nostre municipi així com el manteniment de 
tots els llocs de treball. En conseqüència manifestem el nostre rebuig a 
l’anunci de tancament de l’empresa expressat per la seva direcció aquesta 
setmana. 
 

− Donem tot el suport als treballadors i treballadores de Motherson 
Sintermetal afectats per l’anunci de tancament. L’Ajuntament de Ripollet i 
els grups municipals ens posem al seu servei en tot allò que requereixin. 

 
− Instem a les direccions de Samvardhana Motherson Group i Motherson 

Sintermetal Products a replantejar-se la seva decisió i exigim una solució 
que permeti el manteniment de l’activitat i de l’ocupació. Emplacem a la 
responsabilitat social de l’empresa, especialment en el context actual 
derivat de la crisi de la covid19. 
 

− Instem a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a prendre un 
paper actiu en defensa del manteniment de l’activitat de Motherson 
Sintermetal així com en les polítiques de preservació i impuls de la 
indústria al nostre municipi. 
 

− Manifestem la nostra preocupació per les conseqüències socials i 
econòmiques que una mesura tan dràstica pot suposar pels treballadors i 
treballadores de Sintermetal, el municipi de Ripollet i el nostre territori.” 

 
Ripollet, 9 de juliol de 2020 


