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Sessió 1 de la CESSP

La sessió de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica 

 (CESSP) s’obre a tres quarts de dues del migdia i quatre minuts. Presideix el president del 

Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Eusebi Campdepadrós i Pucurull i Teresa Pallarès Piqué, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Re-

publicà; Carles Castillo Rosique i Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Vidal Arago-

nés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 406-00005/12). 

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

El president del Parlament

Comencem la sessió de constitució d’aquesta Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica.

Primer de tot, algun grup ha de notificar alguna substitució, o sou els membres 
titulars? (Pausa.) Molt bé.

Constitució de la comissió
406-00005/12

Doncs, de conformitat amb la Resolució 737/XII del Parlament de Catalunya, es 
va crear aquesta Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, 
que es va adoptar en sessió plenària tinguda el 13 de febrer de 2020, i l’acord de la 
Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus..., de conformitat amb l’article 48.1 del 
Reglament, la composició de la comissió és d’un diputat per cada grup parlamenta-
ri, inclòs el Grup Mixt, excepte aquells que formen part de la Mesa, que ara haurem 
de ratificar.

Podem donar, doncs, per constituïda la comissió? (Pausa.) Sí?

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Doncs passem al segon punt, que és la ratificació de la presidenta proposada pel 
grup parlamentari a qui li correspon aquesta presidència, que en aquest cas és 
al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que ha designat com a presi-
denta la senyora Assumpta Escarp i Gibert.

Podem ratificar també –sí?– aquesta designació? (Pausa.) Perfecte.
Doncs la senyora Escarp serà designada presidenta d’aquesta comissió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I seguidament hauríem d’elegir el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o 
secretària de la comissió.

En aquest sentit, s’han fet dues propostes: correspon la vicepresidència al Grup 
Parlamentari Republicà, que ha proposat el senyor Ferran Civit i Martí, i correspon 
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al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya la secretaria, que ha proposat el senyor 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull per a aquesta.

Podem també ratificar –sí?– aquestes designacions? (Pausa.) Perfecte. 
Doncs queda constituïda la comissió i la seva Mesa, a qui demano que ja ocupi 

el seu lloc aquí.
Molt bé. Gràcies, sort i bona feina, eh?
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Assumpta Escarp Gibert)

Ara constituirem una comissió no nominada, diríem. (Rialles.)
En tot cas, gràcies per la confiança a tots els membres de la Mesa. El que bàsi-

cament... Sabeu que tenim un temps limitat, perquè, tot i que en la constitució de la 
comissió no es va fixar una data, sí que hi ha, diguéssim, en el consens de la matei-
xa creació de la comissió, una data límit per poder efectuar les nostres feines. Per 
tant, a partir d’ara i el que hauríem de fer avui, bàsicament, és determinar els passos 
a continuació, no?: des de quins dies creieu, doncs, que ens podem reunir, si fem 
totes les sessions aquí o en fem alguna a fora –que estaria força bé apropar-nos a 
tal–, determinar després... Sabeu que el mecanisme normal d’una comissió és que 
cada grup parlamentari presenti el propi pla de treball. El que us volíem proposar 
és, si fos possible, doncs, que els portaveus es posessin d’acord i poder fer un pla de 
treball únic i que el poguéssim adoptar per consens tots plegats, així com les com-
pareixences que volem demanar.

Aleshores, si us sembla, lo primer que faríem seria demanar als serveis de la 
cambra –agrair al lletrat Bayona que estigui aquí, i tenir un membre de la Mesa 
aquí ens ajudarà molt, Eusebi, estem contents– si ens poden recollir totes aquelles 
demandes que ja hi havien quan va passar l’accident i que tots els grups parlamen-
taris vam tramitar: des de compareixences que es van demanar de consellers i de 
membres del Govern fins a totes les sol·licituds d’informació, que en algun cas el 
Govern ja ha contestat, d’altres no... Si tota aquesta documentació o tot això pogués 
estar a disposició, doncs, a la propera sessió jo crec que ens pot servir molt ja, per-
què hi han moltes coses que ja poden estar fetes, i sobretot, per exemple, unes pri-
meres compareixences, que poden ser del Govern, ja fixades, si tots hi coincidim. 
Llavors, decidir si fem algun dia una sessió fora; per exemple, el dia que vulguem 
que comparegui, doncs, la gent més del territori, no estaria gens malament poder-ho 
fer amb aquesta perspectiva.

El tema ja, ara, més complicat de tots, a part de que després els portaveus –te-
nim el xat creat– es posin d’acord amb el pla de treball i amb les compareixences, 
serà veure’ns, en una setmana en què venen amb els pressupostos. Per tant, dèiem 
de fer-ho el més ràpidament possible, si pot ser la setmana que ve. El dimecres te-
nim una comissió d’economia maratoniana –miro la presidenta de la comissió, que 
avui tots l’hem «matxacat» perquè ens digués l’horari... I, per tant, estem com es-
tem. I jo no sé si dimarts a la tarda ens podríem veure. Ho trobeu molt precipitat? 
Creieu que es pot fer? (Veus de fons. Pausa.) Va bé? Dimarts dia 10 a la tarda va bé? 
(Pausa.) Doncs si els serveis de la cambra, lletrat, ens poden convocar per al dia 10 
a les tres... I mirem d’avançar..., si tenim la documentació de les compareixences o 
la documentació que ja poguéssim tenir..., fins i tot podríem acabar de definir el pla 
de treball aquí tots conjuntament, si voleu, amb la documentació i tot el que s’ha 
tramitat fins ara.

Sí? (Pausa.) Estem tots d’acord? (Veus de fons.) Dimarts, dia 10. (Veus de fons.) 
A les 15, sí, sessió de tarda. Sí? (Pausa.)

Doncs jo avui ho deixaria aquí. Si voleu alguna cosa o alguna intervenció... (Veus 
de fons.) Si anés bé, ho mantindríem els dimarts per defecte. Penseu que els dime-
cres i dijous hi han més comissions; els dimarts, si hi ha Ple... Dimarts a la tarda... 
Perquè els dilluns passa que al matí hi han moltes sessions, i a vegades més de par-



DSPC-C 464
4 de març de 2020

Sessió 1 de la CESSP  5 

tits polítics o d’òrgans... Llavors... També dilluns a la tarda hi han algunes ponències.  
Si poguéssim mantenir el dimarts a la tarda... Sí? (Pausa.)

Alguna intervenció?, algú...? Senyora Sans.

Raquel Sans Guerra

Sí; bé, agrair la voluntat de treballar conjuntament. Des del Grup Republicà en-
tenem que el tema és prou greu com per, doncs, posar-nos d’acord tots plegats. I un 
prec: de que si, en lloc d’una sessió, puguin ser tantes sessions com sigui possible al 
territori, crec que és interessant, i fer el prec de que tantes sessions com sigui possi-
ble es puguin fer al territori.

La presidenta de la comissió

Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí; gràcies, presidenta. Per continuar amb la petició que feia la senyora Sans,  
i pensant també en dues qüestions.

La primera, la necessitat de que fins i tot poguéssim fer la següent sessió ja al 
territori. I també, alhora, parlar amb els representants dels treballadors d’aquesta 
casa, perquè si traslladem una comissió fora de seu parlamentària, doncs, crec que 
hauríem de tenir aquesta consideració prèvia amb i les representants dels treballa-
dors i amb els treballadors, fer compatibles totes dues coses i veure fins i tot meca-
nismes de compensació per a aquells treballadors o treballadores que s’haguessin 
de desplaçar.

I la segona, amb tota la bona voluntat i bona fe que ha de dirigir l’actuació par-
lamentària, evidentment tenim també una necessitat de celeritat, però, si us plau, 
que la celeritat no es converteixi també en un altre element, que és que no donem 
compliment a allò que ha de significar aquesta comissió, que és un determinat estu-
di. Tots i totes sabem també que aquesta legislatura semblaria que té, en breu, data 
certa de finalització, però que fem compatible les dues qüestions.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Si no hi ha res més... Jo recullo també el que deia el senyor Aragonés, 
crec que podem parlar amb els serveis de la cambra per com ho podem organitzar. 
I jo crec que és molt important l’última part de la intervenció del diputat Aragonés, 
en el sentit de dir: és veritat que ho hem de poder compaginar, celeritat, fer-ho ben 
fet i donar-hi compliment, doncs, al termini més breu possible, no? Per això apel·lava 
jo també al consens en el moment d’elaborar moltes coses.

Crec que el més important..., es tracta de treure unes conclusions que ens servei-
xen de futur i, quan s’acabi la legislatura, les tinguem i les puguem transmetre a qui 
calgui, amb unes recomanacions, perquè fets d’aquests tipus, doncs, es puguin..., si-
guin els més evitables possible. Sempre és difícil, no?, però que tots els mecanismes 
de prevenció i de responsabilitats estiguin ben escatits.

Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots i totes.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tretze minuts.
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