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Sessió 3 de la CESSP
La sessió de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (CESSP),
tinguda per videoconferència, s’obre a les onze del matí i sis minuts. Presideix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Ferran Civit i Martí, i del secretari, Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.
Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans; Teresa Pallarès
Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de
Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Pla de treball de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
(tram. 394-00012/12). Debat de la proposta.
2. Programació dels treballs de la comissió.

La presidenta

Bon dia. Comencem, doncs, aquesta reunió de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, que portem uns quants dies..., sabeu que teníem
un compromís de poder tirar endavant les nostres tasques en un temps limitat, però
hi han hagut incidències que, de fet, depenen tan poc de nosaltres que farà difícil
que les coses puguin ser-ho.
Val la pena comentar abans de començar aquesta comissió: primer, agrair al secretari de la comissió, que ens va ajudar a tramitar-ho davant de la Mesa per poder
convocar la sessió d’avui; segona, agrair a tots que heu anat aportant també, més en
el tema del pla de treball, i per tant tenir ja acomplert tota l’estructura i també les
compareixences, i al gestor, que amb aquestes dificultats que s’afegeixen al tràmit
normal, doncs avui ens faciliten tota la documentació.
I tenir clares dos coses que a mi m’agradaria..., abans de començar. Una és: abans
d’ahir el president, el president Torra, va fer públic el que era l’informe final de la
taula de treball. Jo vaig demanar oficialment al senyor Villòria de la Generalitat, de
Presidència, i ens el van trametre. L’informe ja us el vaig enviar a tots i a més... Tan
aviat com el vaig tenir, eh?, vull dir que tampoc el vam retenir gens. I, a més, d’acord
amb els serveis de la cambra, forma part de tota la documentació que està en el sistema i que podem accedir-hi tots per fer i consultar aquesta documentació.
Aquest informe, si hem tingut temps de mirar-nos-el, doncs, és un informe certament complet, és un estudi complet, que, d’alguna manera, repassa molts dels àmbits
en els quals nosaltres també hem de treballar. De fet, la nostra ha de ser una posició,
com sempre vam dir, d’estudi dels fets, però, sobretot també, molt propositiva, en el
sentit de poder aportar coses que millorin, de futur, un sector que té una importància
cabdal a Catalunya, però que al mateix temps genera riscos, temors, desconfiances,
i que hem de poder abordar. S’ha de poder tirar endavant i s’ha de poder fer amb
seguretat.
L’informe –vosaltres mateixos també ho heu pogut veure–, doncs, analitza l’estudi, analitza els fets. I a partir d’aquí, diríem, també fa un seguit de propostes.
Aquí jo crec que l’existència de l’informe, el treball que ha fet, perquè, realment,
si mireu la gent que ha comparegut en aquesta..., o que la taula a atès, són moltes de
les compareixences que coincideixen amb les que nosaltres voldríem fer.
Jo ara crec que el que hem de fer és que cada portaveu doncs demani la paraula,
agafi el torn de paraula i decidim entre tots què és el que hem de fer. Però jo crec que
valdria la pena que ens plantegéssim, partint, potser, de l’estudi, l’aprofundiment de
les propostes en positiu, i per tant anar a fer propostes concretes, l’anàlisi dels fets,
mirar si coincidim o no i anar a fer propostes concretes sobre el qual puguem elevar
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al Ple del Parlament de Catalunya quines són les propostes de millora al voltant de
la seguretat, i aquí hi ha una part de la feina feta.

Pla de treball de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector
de la Petroquímica
394-00012/12

L’altra cosa que volia comentar és el tema del pla de treball. El pla de treball sabeu
que no el podem aprovar formalment, que no hi ha votació telemàtica, però sí que podem donar-nos per assabentats del pla de treball i tirar endavant i a la propera reunió
presencial, que haig de dir que hi han ganes, perquè tenim ganes de veure’ns tots les
cares en directe, doncs el poguéssim aprovar formalment. Però avui ens en podem
donar per assabentats.
Després hi ha el tema de les compareixences. Hi han moltes compareixences,
moltes. Realment, quan posem els alcaldes afectats són vint-i-vuit alcaldes, que són
els que també ha entrevistat la taula. Hi ha tot el tema, doncs, de la gent que ha fet els
estudis des de la universitat, des de la politècnica o des de la URV. I al mateix temps
també hi ha tos els estudis de la Taula de Qualitat de l’Aire.
Perdoneu, els serveis tècnics em diuen que el senyor Alonso no em sent. No sé si
es pot intentar arreglar? (Pausa.)
Senyor Alonso, ens sent ara? Sembla que continua tenint el so malament. Podem
parar un moment de transmissió i arregleu el tema del so del senyor Alonso? (Pausa.)
Sí, em demanen si pot sortir i tornar a entrar. Si és així, mentre el senyor Alonso
es posa al dia, continuarem.
Doncs sí, quasi millor. Em demanen els serveis tècnics. Parem trenta segons i
mirem de solucionar el tema del so del senyor Alonso.
(Pausa llarga.)
Reprenem, doncs, aquesta sessió que hem hagut de parar per un problema tècnic
un moment. I el tema que estàvem plantejant és el tema de les compareixences, que
n’hi han moltes, perquè també és normal, però també és normal..., i el que hem vist és
que moltes d’aquestes compareixences ja s’han fet en la mateixa taula de treball. que
es va posar en funcionament. i que tenim en estudi. El fet de que, si parlem del món local, doncs, tenim vint-i-nou o vint-i-vuit municipis afectats, doncs, farà difícil fer totes
aquestes compareixences. O, per exemple, que s’ha plantejat la presència dels consellers, que ja han anat avançant també feina, però també del que seria la segona estructura, directors generals i tal. Tot això jo crec que..., o la part més científica o de la
indústria. Jo crec que complica una mica si anem a fer totes aquestes compareixences.
Per tant, la tasca d’avui jo crec que podria ser el que plantejàvem, que és acabar
de polir aquest pla de treball, de manera que per assentiment ens puguem posar avui
tots d’acord i sortir ja també amb una proposta de les primeres compareixences que
volem fer, a través de depurar o treballar les que tenim, i posar-nos a convocar ja de
seguida la gent que tinguem. Si es pot presencialment i, si no, doncs a l’espera del
pla de treball i de represa del treball parlamentari, que ha de fer la Mesa del Parlament, doncs, ho puguem fer per aquest mateix sistema.
Per tant, jo, si els sembla, el que els hi demanaria és el posicionament de cada
un dels grups parlamentaris, no?, de cada un dels portaveus, de manera que pugui...
Se’m sent, no? Sí. De manera que pugui manifestar una mica el plantejament que
acabo de fer, tenint en compte, eh?, hi insisteixo, aquest informe de la taula que ahir
es va presentar i que crec que no és del tot complet, eh? I això ja és una opinió la que
els dono, però que crec que pot servir de base per ampliar i aprofundir.
Doncs, si els sembla, començo de major a menor, si és correcte. Sí? Doncs, tindria la paraula, en primer lloc, la senyora Pallarès, entenc. Ai, perdó! Perdó, senyor
Alonso. Tindria la paraula, en primer lloc, el senyor Matías Alonso el nom del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Endavant, senyor Alonso.
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Matías Alonso Ruiz

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, doncs crec que hem de mirar de fer un Pla de
treball que sigui raonable, però, en qualsevol cas, hem de comptar també amb la
possibilitat de que hi hagi experts que puguin intervenir dins de la comissió, aportar
la seva expertesa a la comissió per via documental, per via escrita.
Per tant, jo crec que hem de mirar d’agafar, en lo possible, el conjunt de les propostes i, raonadament i consensuadament, fer presencials aquelles que es puguin fer
i la resta, doncs, mirar que puguin fer la seva aportació per escrit a la comissió i que
aquesta comissió pugui treure el màxim d’informació possible per, bé, aconseguir
els objectius de la mateixa comissió.
Res més.
La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. Tindria ara la paraula, ara sí, la senyora Pallarès. Endavant, senyora Pallarès, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, gràcies, presidenta. Bé, jo també, i havent consultat també la feina que s’ha fet en l’informe des del Govern de la Generalitat, és obvi que tenim ja
una base de treball molt important la qual jo crec que ens fa variar una mica sobretot el calendari de les compareixences, per tal de ser efectius.
En primer lloc, i puntualitzant, pel tema de les conselleries, revisant el primer
esborrany, no?, que s’ha fet del pla, clar, convocàvem tots els consellers i després, a
més a més, un munt de persones dins dels diferents, directors, secretaris generals.
Fins i tot, fent repàs i fent contactes amb alguna d’aquestes conselleries, hi ha algun
director general que, per exemple, potser no seria tan competent en aquell àmbit com
ho podria ser un altre, i la mateixa conselleria ha proposat: «Home, intenteu de modificar això.»
Per tant, jo crec que hauríem de fer un replantejament de que, si es crida a un
conseller, val més que a aquest conseller i se li dirigeixi una miqueta sobre quins
punts ha d’incidir, i per tant que sigui el que porti la informació.
Dit això, si hi ha algun director general que té una implicació directa, doncs, ha
d’estar..., o un secretari general, jo entenc més un director general, perquè potser
ha estat en algun cas més executiu, en la gestió de l’emergència o de coneixement
d’alguns dels informes que es demanin, doncs, es prioritza. Però jo crec que, bàsicament, si a un conseller se li demana la informació concreta, jo crec que ja representa la feina feta. I tot i amb això són diverses conselleries i per tant ja són bastants
compareixences.
Per una altra banda, i si m’ho permeten, absolutament d’acord amb el tema dels
alcaldes. Jo crec que aquí ens hem de posar d’acord que vint-i-nou alcaldes... A veure,
jo..., són alcaldes, si m’ho permeten, de la meva zona i del meu àmbit, diguem, territorial, i per tant estaria encantada de poder compartir això amb tots ells. Però entenc
que en els moments en què ens trobem hem de prioritzar, realment, aquells que van
estar en una primera línia, màxim segona línia, com a municipis directament afectats.
I després voldria fer puntualitzacions, que no hi entraré una per una, però en el
llistat es donen moltes coincidències per terminologia, que al final acabes parlant
del mateix. La plataforma Cel Net i la Plataforma per la Qualitat de l’aire, aquí hi ha
una confusió amb la Taula de la Qualitat de l’Aire. Per tant, una cosa és la Taula de
Qualitat de l’Aire, que té un caire institucional i representant de les administracions
a la nostra zona d’influència, i una altra cosa és la plataforma Cel Net, amb la qual
estic absolutament d’acord amb que s’ha de dir que comparegui algú.
Quan es parla d’un redactor estudi de la UPC, la UPC va ser la que va portar
aquest estudi dins de la Taula de Qualitat de l’Aire. Per tant, valdria la pena reconèixer, dins de la Taula de Qualitat de l’Aire, doncs tres representants: un de l’Administració, un de les universitats i un d’un sector, per exemple, no?
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I després hi ha moltes persones a nivell de responsables tècnics, ja a alt nivell,
que crec que també hauríem de fer una tria. Jo, fins i tot, he estat insistint aquests
dies en que volia incorporar la figura del senyor Francesc Castells, que és una persona que, a més a més d’enginyer químic, també aquest senyor havia treballat a Iqoxe,
i volia que constés també que com a mínim el posàvem, evidentment, eh? Entrarà al
paquet del que discutim.
I una altra aportació, que era una persona que ha estat aportant els seus estudis
com a cromatògraf dins de la Taula de Qualitat de l’Aire, que era el senyor Francesc
Borrell, d’acord? Ho dic perquè aquests noms van quedar una mica fora, em sembla
que es va incorporar Fedequim, d’acord? Però, tot i amb això, estic d’acord amb que
també aquest llistat tècnic s’ha de revisar, perquè hi han conceptes que són el mateix
i que repetiríem persones.
I, per tant, també suggereixo la concreció ja de persones, de cara a tindre ja una
cosa molt més tancada i posant-nos un numero més tancat de compareixences.
Gràcies, presidenta.
La presidenta

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de la presidenta.)
Teresa Pallarès Piqué

Perdó, jo no he entès el que ha dit. No sé si es referia a mi? No, no?
La presidenta

No, no, acabi ja la seva intervenció, senyora Pallarès. I passo la paraula a la senyora Sans.
Teresa Pallarès Piqué

Gràcies. Disculpeu, que no ho havia sentit.
Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. Jo també tenia alguna dificultat per sentir-la. En aquest cas,
doncs compartir les reflexions que avui s’han exposat. És evident que havíem fet un
plantejament en aquest pla de treball de màxims, i per tant havíem estat molt ambiciosos, no?, a l’hora de plantejar totes les compareixences.
Revisant l’informe que ens va fer arribar la presidenta, aquest informe presentat
pel president Torra, per exemple, una de les qüestions que es planteja és la necessitat de revisar el Plaseqcat, no?, i fer aquesta revisió per part del territori. Això ho
planteja l’informe, però aquesta revisió em consta que ja s’ha fet. Per tant, potser també seria interessant, no?, que una de les qüestions que ens plantegéssim conèixer com
s’ha produït aquesta reflexió, com s’ha produït aquesta revisió, quines novetats s’han
incorporat en aquest Plaseqcat 2020. I per tant, conèixer totes les modificacions que
s’han fet, que, segurament, ja són fruit de tot aquest informe previ, de tota aquesta
reflexió, i per tant allà s’incorporen algunes de les mancances que de ben segur detectarem en aquesta comissió.
Comparteixo el fet de que haurien de, sí, comparèixer consellers i conselleres, potser no cal que compareguin tots els directors i directores generals que havíem planificat, però sí que ho haurien de fer aquells que van tenir una relació més directa, com
deia la diputada Pallarès, més executiva en la gestió d’aquella emergència, i per tant
conèixer el testimoni de primera persona i la vivència personal també crec que pot
resultar interessant. Per tant faria aquesta divisió, eh?
És a dir, si intervé conseller o consellera, després només doncs fer que hi hagi la
intervenció d’aquelles que han tingut una gestió més directa.
També fent..., no?, i amb voluntat de fer que això sigui sostenible, i per tant de poder fer eficient, també havia detectat doncs aquesta disfunció entre la plataforma Cel
Net i la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, no? Entenem que la plataforma Qualitat
de l’Aire..., com bé ens deia la diputada Pallarès, hi ha una confusió i per tant estem
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parlant de la Taula de la Qualitat de l’Aire, i per tant em sembla, bona la proposta de
designar tres representants d’aquesta Taula de la Qualitat de l’Aire.
Després deia, per exemple, que també havien previst la participació d’ICIQ Tarragona, i potser des d’algun perfil més tècnic i científic, que no sé si en aquest cas
concret de la gestió de l’emergència seria gaire interessant, no?, per l’objecte que ens
ocupa aquesta comissió. És a dir, segurament ens podrien fer aportacions científiques
i tècniques molt interessants, però no sé s’ajustarien del tot amb l’objecte d’aquesta comissió. En tot cas, doncs plantejar aquesta reflexió.
I, pel que fa a les alcaldies, evidentment, doncs sí que hem de fer una selecció:
vint-i-vuit o vint-i-nou alcaldies és una autèntica barbaritat. Evidentment, com la
diputada Pallarès, doncs, també són els alcaldes i alcaldesses de la nostra zona, i estaríem encantadíssims de poder-los escoltar, però sí que centraria, doncs, en els que
van tenir una emergència més directa.
I com que la comissió pretén una voluntat de reflexió més enllà de l’emergència si,
no?, que, doncs, també hi ha aquesta vinculació amb la qualitat de l’aire, que no és pròpiament només l’emergència, sinó que també volem parlar de la seguretat, en aquest
cas, mediambiental, crec que seria interessant escoltar alcaldes i alcaldesses afectats
directament, però també aquells que estan afectats sense tenir en el seu municipi la
química, és a dir, que féssim aquesta distinció.
No ho sé, eh? Per exemple, crec que el gran exemple seria el municipi de Constantí, no?, que, malgrat no tenir la indústria química en el seu terme municipal sí
que els índexs de benzè que es registren al municipi són els mateixos que els que es
registren en un municipi que té en al seu terme municipal la química.
Per tant, sí que doncs m’agradaria que tinguéssim aquesta doble compareixença,
dels que tenen química en el seu municipi i dels que, en aquest cas, doncs, en reben
les afectacions malgrat no tenien química.
Per tant, voluntat... Comparteixo el que deia el diputat Campdepadrós, no?, en
aquest cas, la voluntat de poder aprovar això per assentiment i, per tant, poder treballar de seguida i posar-nos en marxa, perquè han passat ja uns quants dies des de
que es va produir l’accident i per tant tenim necessitat, malgrat tota la circumstància que estem vivint, doncs, de posar-ho..., com a mínim, de posar-hi llum.
Per tant, doncs estaria d’acord amb fer aquesta revisió i, si compareixen consellers, doncs, que només compareguin directors generals afectats directament i fer
una selecció d’alcaldes i alcaldesses més concreta i bastant més restringida.
La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Carles Castillo.
Carles Castillo Rosique

Hola, bon dia a tothom. Bé, jo comparteixo bastant les consideracions que ha fet
tothom, no? Jo crec que hem de fer un pla de treball raonable i hem de replantejar una
mica el nombre de compareixences que havíem fet. Hem d’establir una sèrie de criteris i fer alguna cosa més raonable. Però també dir que no podem prescindir o retallar
la representació del territori, hem d’anar amb compte amb això, i sobretot entitats de
representació ciutadana.
La ciutadania està molt preocupada, no? I s’ha trencat d’alguna manera la confiança que tenia la ciutadania i hem de ser molt conscients d’això. Ahir mateix va
haver un petit incident també, si no m’equivoco, a la mateixa empresa i els veïns estaven molt esvalotats i molt preocupats amb la situació. I, per tant, penso que hem
d’anar ràpid.
I tampoc puc deixar de dir, respecte a aquest informe, que tot i que vull ser positiu, i crec que és un informe molt ben fet, rigorós, sembla rigorós, crec que no podem
caure, donada aquesta desconfiança i trencament de la confiança de la ciutadania, no
podem caure en no fer partícip la ciutadania.
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I he de dir que d’aquest informe presentat el dia abans de la reunió de la comissió,
un informe de vint-i-tres pàgines, la gent, els actors que diu que ha tingut en compte
les seves demandes no se senten que se’ls ha tingut en compte, no se senten interpel·
lats, no senten que hagin participat en l’elaboració d’aquest informe. I això és el que
jo entenc que a aquesta comissió no li pot passar.
Per tant, compte, raonabilitat, sí, però que el territori no perdi representació. I sobretot les entitats ciutadanes, que estan molt preocupades per la situació i els hem de
donar una resposta des d’aquesta comissió.
Res més. Gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputat Castillo... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de la presidenta.)
Yolanda López Fernández

Presidenta, no la escuchamos.
La presidenta

Se sent, ara? Jo tinc el micròfon obert. Sí? (Pausa.) Donava les gràcies al diputat
Castillo. (Remor de veus.) Li donava la paraula a la diputada Yolanda López, en nom
del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. Bon dia, diputada. És el seu torn.
Yolanda López Fernández

Bon dia, presidenta. Bon dia a tots i a totes, gràcies. Bueno, cada vez que..., el ser
de las últimas en intervenir te hace que..., un resumen. Muy de acuerdo con casi todo
lo que se ha dicho, pero me gustaría incidir en lo que ha dicho mi predecesor, el diputado Carles Castillo. Creo que, y ayer fue una muestra más, no podemos dejar por
resumir, no podemos, pues, decepcionar tanto a trabajadores como a ciudadanos.
Incidir que es verdad que hay organizaciones de las que se les nombra en el informe
que no están de acuerdo con el informe, es decir, no se han sentido que se les haya
tenido en cuenta. El informe para mí también tiene muchas carencias. Y creo que sí
que tenemos, evidentemente, que resumir y tenemos que..., aunque no sea..., aunque
que queramos ir más allá del accidente que ocurrió el 14 de enero, pero no lo podemos dejar de lado ni podemos... Y más con lo que ocurrió ayer.
Es decir, no podemos decepcionar tanto a trabajadores como a ciudadanos, que
creo que son los que siempre se sienten infrarrepresentados, o que no se les ha tenido en cuenta, en la mayoría de esas taules de treball o de los informes. Y creo que
tenemos que ir con cuidado, que sí, que tenemos que hacer una selección para que no
se haga tan extensiva, y más en las circunstancias en las que estamos, porque no es
lo mismo presencialmente que ya vemos que, telemáticamente, pues, tiene sus dificultades, pero tenemos que tener cuidado de qué no hagamos, pues, mucha selección
y haya gente que se sienta que no se le ha tenido en cuenta, sobre todo la gente del
territorio, la gente que geográficamente, por trabajo, lo vive más de cerca.
Ya está, presidenta.
La presidenta

Gràcies. Li donaríem ara la paraula al diputat Vidal Aragonés... És primer el Partit Popular? El diputat Vidal Aragonés, en nom del Grup Parlamentari de la CUP Crida Constituent. Endavant, diputat.
Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. El mateix nombre de diputats en el Partit Popular, però... (per
raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador) ...per un nombre superior de vots.
(Tall de comunicació.) ...roda de premsa pot ser objecte de transcendència en aquesta comissió. I ens volem explicar. Primer de tot, nosaltres agrairem sempre tots els
informes que es facin, d’això que ningú en tingui dubte. Però ens sembla que aquesta
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comissió ha de tenir un element tan gran d’autonomia i d’independència en relació amb
el que significa el Govern que potser, fins i tot, ens hem d’oblidar que existeix. Utilitzem-lo per a allò que ens aporti de dades, però aquest grup no és partidari que aquest
informe prengui cap centralitat en aquesta comissió.
Fem alguna reflexió i amb el màxim respecte. Nosaltres volem fer un estudi –és
l’objecte d’aquesta comissió–, per conèixer, en tot cas, què passa a la petroquímica.
(Tall de comunicació.) ...altra manera el Govern. I per tant no hem d’estar...
La presidenta

Diputat, diputat.
Vidal Aragonés Chicharro

No se’m sent?
La presidenta

Tenim un problema de so, de nou. Ho pot tornar a intentar, si us plau.
El lletrat

De vegades ve derivat del problema dels auriculars, eh?
Raquel Sans Guerra

Semblava una qüestió de cobertura, eh?, més aviat.
Matías Alonso Ruiz

Si en Vidal talla el vídeo, és possible que li funcioni millor. Hauria de tallar el vídeo.
Vidal Aragonés Chicharro

Ara millor? Se’m sent millor ara? (Pausa.) Doncs, si se’m sent millor ara, ho faré
sense auriculars.
Iniciava la intervenció plantejant molts dubtes sobre que li estiguem donant transcendència a un informe que té origen..., més que tenir origen, que està sent l’informe
que està utilitzant el Govern. Per una qüestió que a nosaltres, i ho diem amb tot tipus
de respecte, ens sembla molt òbvia, que és que aquí hem d’estudiar què passa amb
la petroquímica. D’això se’n poden derivar responsabilitats, o podem demanar responsabilitats al Govern, i per tant que li donem centralitat a un informe del Govern
ens sembla que no és adient.
A banda, també considerem, que ja s’ha posat de manifest, que hi ha entitats que
se les cita a l’informe i que no s’estan sentint per res interpel·lades sobre el contingut
de l’informe.
I com una darrera qüestió, tots els informes poden ser de profit, però, mirin, si volem que aquest informe sigui de profit hauríem de tenir una dada fonamental, que és
fins i tot saber qui ho ha fet, i no per qüestionar en base a qui ho ha fet, sinó perquè
poguéssim requerir a qui ho ha fet perquè comparegui en aquesta comissió, perquè es
ratifiqui i perquè li poguéssim preguntar de l’informe. Si no, no estem parlant realment d’un informe de caràcter tècnic, sinó d’una informació que el Govern trasllada
a l’opinió pública en relació amb el que pensa que és la petroquímica de Tarragona.
Dit això, també insisteixo en l’altra idea, que és benvingut sigui tot allò que aporti informació i coneixement, i per tant no és per menysprear, sinó també per preservar el caràcter autònom i independent d’aquesta comissió.
(Tall de comunicació.) ...perquè tothom pugui... (Tall de comunicació.)
Raquel Sans Guerra

Perdó, presidenta, és que no sent res.
Vidal Aragonés Chicharro

Vaig a tancar la càmera. Ara sí?
El lletrat

Millor, millor, sí.
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La presidenta

Millor, sí.
Vidal Aragonés Chicharro

Bé, doncs, intento continuar. A banda de les reflexions sobre l’informe que s’ha
presentat pel Govern, entrant a la qüestió concreta del pla de treball sí que coincidien
que hem d’intentar sistematitzar més les compareixences, feina de tots, eh?, dels que
estem a la comissió, perquè cadascuna de les persones que vingui a la comissió sàpiga
en relació a què demanem de la seva intervenció i que tingui una màxima concreció.
I després també intentar fer compatible, sobretot pel que es plantejava de les vinti-nou alcaldies..., nosaltres fem una proposta, que hi hagi per igual representació de
municipis de diferent naturalesa i, per una altra banda, també representació, i ho volem dir amb total honestedat, de municipis de diferents colors polítics, quant al seu
govern. Ens sembla que pot ser la manera en la qual tothom es pugui sentir representat o representada i la manera també en la que puguem sentir o escoltem coses
diferents. Perquè si no ens dona la sensació que la majoria d’intervencions podrien
ser repetitives.
I després també, amb relació a com sistematitzar compareixences pel pla de treball, doncs, veure si ens repetim en algunes entitats, intentem creuar-nos correus per
anar quadrant realment què és cada entitat i què representa, si es tracta únicament
d’un error quant a la seva denominació o realment no estem identificant bé les entitats.
I per acabar, simplement, pel que ens plantejava la presidenta de la comissió, per
la nostra part no hi ha cap problema a dia d’avui, més enllà d’aquests afegitons que
poguéssim fer al pla de treball com a reflexions que ara estem fent en el grup i es pogués ratificar el pla de treball, en el sentit de votar favorablement en la forma que ens
permet la realitat, que no és ben bé de vot, per, com s’ha plantejat, en la propera reunió que tinguem possibilitat de vot efectiu, poder-ho ratificar.
La presidenta

D’acord, diputat, molt bé, moltes gràcies. Quedaria, doncs, la darrera paraula, que
la tindria el diputat Alejandro Fernández, en del Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Endavant, diputat.
Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Un plaer retrobar-vos de nou, ni que sigui virtualment, a tots.
Bé, el primer que volia traslladar és el nostre suport al pla de treball. La confiança en la presidència de la comissió per gestionar de manera raonable el que són les
compareixences, amb totes les intervencions que s’han fet abans, doncs racionalitzar-les el més possible. Crec que no hi haurà cap tipus de problema.
I l’únic que sí que volíem fer un retret: és que ens continua sorprenent que en el
seu moment ens haguéssim quedat sols en la proposta de fer, abans d’una comissió
d’estudi, una comissió d’investigació. Bàsicament, perquè és fonamental estudiar, valgui la redundància, i saber què és el que hem de fer de cara al futur i reflexionar, no
només sobre l’emergència, sinó sobre tot el sector i el seu futur, sobre com gestionar
la convivència, en una convivència que fins ara ha sigut d’èxit, i analitzem els darrers
quaranta, cinquanta anys del polígon de Tarragona. Això és absolutament indubtable.
Però és que no sabem exactament què és el que va passar i calia investigar-ho, perquè allà hi han responsabilitats polítiques. És a dir, el sistema de protecció civil, tot
el que són les sirenes i en general la comunicació amb la població, van tenir errades
molt greus, molt severes i, a més, amb l’afegit que sis mesos abans, a finals de març,
un altre accident, no tan greu però també greu, es van cometre exactament els mateixos errors, els mateixos, no?
I per tant el que sabem és que hi ha procediments judicials oberts contra l’empresa, en aquest accident, cosa que trobem absolutament raonable, la informació...,
evidentment, cal respectar els terminis judicials, però per les informacions que hi ha,
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doncs, s’havien fet coses molt malament. Però, en el cas concret de l’Administració
pública i del seu paper, potser no estem parlant de responsabilitats penals, però sí que
crec que hauria estat perfectament possible parlar de responsabilitats polítiques amb
una gestió clarament incompetent, i els que vivim a Tarragona ciutat sabem el greu
que tot això va ser i el desconcert i l’angúnia que va provocar en la població.
Feta aquesta reflexió, bé, el que nosaltres considerem que s’hauria d’haver fet,
que aquí la comissió d’investigació hauria estat un instrument previ millor, però és
evident que no la tenim i per tant tenim aquesta comissió d’estudi. I, bé, no és el
conjunt del que nosaltres volíem, però creiem que serà útil i amb aquesta actitud i
aquesta visió participarem.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputat. Veig que continuem tenint un problema d’imatge. No sé si els
serveis tècnics volen parar un moment o podem continuar? (Pausa.)
Si se sent i daixò, doncs, continuarem, d’acord? (Pausa.) Per tant, podem continuar, em diuen els serveis tècnics. Doncs, continuarem.
A veure, hem sentit..., si no és que el vicepresident o el secretari de la comissió vulguin aportar alguna cosa més? Si no, jo crec que estem tots molt d’acord, i a mi sí que
m’agradaria deixar clar una cosa. Jo he fet una referència a l’informe com una cosa
que ha estat..., i que ve, doncs, de les darreres 48 hores, i per això també l’he tramès a
tots els membres de la comissió.
Jo crec que no és un element central, sinó un element més a tenir en compte i pensem en que, doncs, molta gent de la que nosaltres farem comparèixer possiblement ha
comparegut en aquesta taula. I per tant hem de saber què més volem aprofundir més
enllà de la taula, que jo crec que és lo important. És a dir, jo crec que s’han rebut algunes crítiques sobre aquest informe. Pot estar bé o malament, i jo crec que cadascú
tindrà la seva opinió, però sí que és veritat que algunes entitats o associacions o sindicats han manifestat que li faltaven coses. Bé, doncs, jo crec que aquí tenim una base,
i per tant en les compareixences nosaltres podem... (Tall de comunicació.)
Jo això sí que ho voldria deixar clar, perquè està clar que la comissió treballa amb
total autonomia i independència, i en tot cas potser ens hem retardat, i en tot cas jo
assumeixo la responsabilitat de no haver demanat abans a la Mesa del Parlament autorització per fer aquesta comissió. Però també és veritat que les circumstàncies ens
han deixat a tots, des del punt de vista del treball parlamentari, una mica, per dir-ho
d’alguna manera, descol·locats i crec que val la pena tornar-nos a centrar.
Jo, recollint una miqueta, en general, intentaré fer una proposta, a veure com ho
veuen vostès i així, a partir d’aquí, podem més o menys arribar a aquest acord que
avui tots intentem i que jo crec que hi és.
La comissió, en el seu pla de treball, quan parlava de l’objecte de la comissió, una
de les primeres coses que es planteja són els fets, què va passar i per tant quines són
les causes o com es va gestionar l’emergència. Per tant, tot i que tenim l’informe,
que també avala aquesta paret, jo crec que seria bo començar pels fets.
Per tant, si comencem pels fets, és veritat que hi ha alguns tècnics –que em sembla que ho ha dit algú en les intervencions– que van estar a primera línia. Doncs,
des del director del SEM fins al director general de Protecció Civil o el cap de bombers del parc químic o el director general de Prevenció d’Incendis. Per tant, hi ha
uns tècnics de primera línia, que jo crec que si analitzem els fets aquests haurien de
ser dels primers.
Hi han uns municipis que en l’explosió resulten directament afectats. Em sembla
que ho deia la senyora Sans en la seva intervenció, que hi ha com una primera línia
de municipis que són els que en l’explosió van resultar directament afectats i que,
per tant, hauríem d’incorporar en l’apartat de fets, no? I les associacions de veïns,
que han representat el que és aquest moviment i, si volen, els sindicats, pel que fa
als treballadors que hi havien.
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Jo crec que aquest hauria de ser el primer paquet, i per tant posar-nos d’acord en
aquestes compareixences. I treballarem amb els serveis tècnics i també amb la Mesa
del Parlament. Aprofitant que tenim el senyor Campdepadrós que ens ajuda, a veure
si la setmana que ve podríem començar, ni que fos amb aquest sistema, algunes de
les compareixences.
Pel que fan les conselleries. Jo faria una proposta, a veure què els sembla, que
seria: ens dirigim a totes les conselleries i els diem: «De tot allò que vostès han reflectit en aquest informe final, digui’ns en quin estat estan les feines que pertoquen a
cada conselleria.» És a dir –també em remeto al que em sembla que deia la senyora
Sans–, com està en aquest moment el pla d’emergències pel que fa al Departament
d’Interior, o com està el que havien de plantejar, perquè aquest informe parla d’alguns calendaris o de coses a fer, i per tant valdria la pena que les conselleries ens
posessin al dia.
I al mateix temps ja preguntar-los qui creuen que és el millor per comparèixer, o
ells o bé, si hi ha una persona que ha portat aquest tema íntegrament des de la conselleria, doncs, pugui ser. Per tant, aquesta és una feina que ja podem anar avançant
per posar-nos al dia, conjuntament amb tota la documentació de què ja disposem.
I, aleshores, ens quedaria, jo crec, que una cosa que és important, que deia el senyor Fernández, que és el redactor de l’informe. Jo en aquest cas entenc que és el
senyor Villòria, perquè és el que a mi s’ha dirigit, i crec que és el que van nomenar
en el Parlament. És a dir, que, com a segona fase, mentre fem el que seria el fer l’escrit a les conselleries, demanaríem ja la compareixença del senyor Villòria perquè
ens posés al dia fins al punt on ells van treballar en l’informe.
I, a partir d’aquí, jo crec que hauríem de començar a treballar més tot el tema
de propostes.
I aquí sí que ampliaria ja el ventall amb quatre paquets, diguéssim, on es barrejarien tant experts com el territori en si mateix. Estem parlant de la qualitat de l’aire,
estem parlant en termes de salut, estem parlant de seguretat industrial, estem parlant
de seguretat territorial i estem parlant de seguretat en el treball. Per tant, intentar
equiparar termes d’expertesa també amb termes del territori, ordenant aquest últim
paquet de compareixences.
Atenent a una de les coses que deia el senyor Alonso, que com l’hem fet parlar el
primer ens ha servit de referència, i després tothom ha anat incorporant, doncs, el senyor Alonso deia: «Podem demanar a alguns experts alguna cosa per escrit.»
Per tant, perfilar molt bé –també és una feina de la comissió– què és el que volem demanar, doncs, en termes d’estudi sobre qualitat de l’aire. O, per exemple, hi
han algunes compareixences en termes de salut, des de la incidència en càncer, o
ISGlobal, que els podríem demanar per escrit els estudis que hi haguessin al voltant
de la incidència en termes d’estudis al voltant de la salut. Això, si la comissió em
permet un vot de confiança, intentaré ordenar i fer-los una proposta.
Jo he intentat ordenar a mesura que vostès anaven dient i, per tant, em sortirien
aquests paquets, més o menys ordenats, amb la idea de començar el primer, aquestes
primeres compareixences, que serien el que jo entenia com els fets, no?, que seria
fets i primera línia. És a dir, qui va actuar en primera línia, els municipis directament afectats, associacions i sindicats, una mica per fer l’anàlisi dels fets. I aquí em
quedaria si també hi posem l’empresa, directament en aquest primer paquet, d’a
cord? (Pausa.)
Veig que hi han paraules, des de consultes sobre com les demanen. Podem fer
el mateix sistema o van demanant la paraula i jo els hi vaig donant. Jo en aquest
moment tenia la senyora López... Crec que tots, eh? Crec que, pràcticament, me la
demanen tots. (Pausa.) Escolti, si els sembla, fem el mateix sistema i comencem de
nou amb el senyor Alonso, si no li molesta, i anem seguint? Sí? (Pausa.)
Doncs aleshores donaria la paraula, en primer lloc, al senyor Matías Alonso. Endavant.
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Matías Alonso Ruiz

Sí; moltes gràcies, presidenta. Bé, doncs, respecte al que s’ha parlat fins ara, insistir també en el fet que l’informe presentat pel Govern, presentat a premsa, possiblement no sigui l’informe, sinó que sigui un resum d’aquest mateix informe, i per
tant el que sí que demanaria és que es presentés a la comissió, doncs, la totalitat
d’aquest informe, el document en si, no la presentació que s’ha fet en premsa. I és
clar que no pot ser un element central dins del que és la comissió, no?
És una comissió d’estudi, no és d’una comissió d’investigació. Nosaltres també
volíem que hagués estat una comissió d’investigació. De fet, vam anunciar immediatament que la demanaríem, però, en tot cas, és l’instrument que tenim i és un instrument que també serveix doncs, entre altres coses, per investigar possibles causes
i mal funcionament en aquesta qüestió, en aquest accident, no?
La proposta que acaba de fer la presidenta ens sembla adient, estructurar per
blocs i començar, doncs, pels que hi estaven directament implicats.
Jo he d’insistir en aquest punt. De fet, nosaltres hem demanat, i està inclòs en el
projecte de pla de treball, doncs, la presència de dos subdirectors generals: de l’exsubdirectora general de Programes de Protecció Civil i de l’ex-subdirector general
de Coordinació i Gestió d’Emergències, de la senyora Gasulla i del senyor Delgado.
I pensem que a aquesta primera tanda, doncs, podrien entrar-hi també com a membres en aquell moment destacats en l’àmbit de la protecció civil i la gestió d’emergències de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, bé, em semblen bé fins ara les propostes que s’estan fent.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria ara la paraula la diputada Teresa Pallarès. Endavant,
senyora Pallarès.
Teresa Pallarès Piqué

Sí; moltíssimes gràcies, presidenta. Estic absolutament d’acord, alineada amb la
proposta, perquè penso que hem de començar ja a acotar molt bé cap a on volem
anar i, per tant, considero que començar amb aquest primer bloc que hem dit dels
fets, diguem que cada u pogués fer una aportació en un termini, que ens poguéssim
posar d’acord, perquè aclaríssim ja els noms i cognoms de les persones que han de
venir. I sobretot des del punt de vista de que les explicacions que es donin d’alguna
forma puguin anar alineades amb allò que nosaltres esperem també en aquest pla
de treball.
Coincideixo amb el tema de l’informe de la Generalitat. Jo crec el senyor Pau
Villòria, com heu dit, és la persona que ha tingut aquests contactes, que ha coordinat
i que fins i tot potser valdria la pena, dintre d’aquest bloc, diguem, de conselleries,
potser prioritzar també la seva compareixença perquè potser també ens aclareix una
miqueta quins han de ser els futurs contactes de cara a les diferents conselleries. Ho
dic com a proposta, però, vull dir, per aprofitar també una feina que està feta, un informe que tots tenim a mans, que hem pogut llegir, encarregat pel president Torra, i
que per tant també ens pot donar una visió de com actuar, no?
I, dit això, doncs, bé, disposada a fer aquestes aportacions, també. Sobre ha sortit
el tema de concepte, però hi ha bastanta confusió en els diferents punts, eh? Sobretot
amb el que ja s’ha explicat abans, i també el diputat Aragonés també ho ha tret, no?,
el tema, sobretot, de que posem aquells noms concrets d’aquelles persones i què representen i què representen en cada una de les plataformes o entitats en les que estan.
Perquè això és complex i es poden donar repeticions que no ens aportarien valor o informació de més amb l’estudi que ara ens ocupa, i sobretot de cara a aquesta calendarització, que penso que és tan important com el mateix contingut, no?, i que puguem
començar com més aviat millor.
Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara la diputada Raquel Sans. Endavant, diputada.
Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. No m’estendré massa. Coincidim amb el que deien el diputat Alonso i la diputada Pallarès. Tenim molt clar que l’informe és un element més,
és a dir, en cap moment jo crec que no s’ha plantejat com un element central, però
és evident que si hi ha una feina feta per part del Govern, igual que el Govern compareix en forma de conselleria, en forma de direcció general, si hi ha, en aquest cas,
doncs el senyor Pau Villòria, que ha fet una feina d’elaborar un informe, precisament de la temàtica que ens ocupa en aquesta comissió, també està bé, crec, no?,
poder sentir la seva veu que també, doncs, aporta, que ens presenti les conclusions
d’aquest informe que es va presentar a la premsa a mode de roda de premsa, però
sí que la presidenta en va fer a mans. Per tant jo crec que, bé, hi ha algunes coses
que crec que són interessants. I de fet, hi insisteixo, eh?, que aquest informe planteja
qüestions que fins i tot ja s’han dut a terme per part de les conselleries.
No estem en una comissió d’investigació, però recordar que els fets sí que estan sota investigació judicial. De fet, el Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona
va obrir diligències l’endemà d’aquests fets. Per tant, jo crec que en aquest cas és la
justícia, no?, qui ha de determinar les responsabilitats, en cas que n’hi hagués, que,
evidentment, doncs, tres persones mortes i aquest canvi de paradigma que ha suposat aquest accident, crec que els fets s’han d’investigar i, en aquest cas, és el Jutjat
d’Instrucció número 1 de Tarragona.
I responent al que preguntava la presidenta, jo crec que, des del punt de vista personal, sí que inclouria l’empresa en aquesta primera fase de compareixences. Perquè
entenc que, al final, són els protagonistes involuntaris d’aquest fet, però sí que crec
que és interessant també sentir el testimoni de l’empresa i les seves explicacions. Per
tant, sí que ho posaríem en aquest primera fase.
I quant al territori, també, doncs, s’ha exposat. Jo crec que voler limitar el nombre d’alcaldies crec que..., em sembla molt interessant la reflexió que feia el diputat
Aragonés de que hi hagi tots els colors polítics representants possibles, per tant, intentar sentir doncs la veu més equànime, no?, i tots els punts de vista. Per tant, total
acord amb aquest punt.
Però ningú ha parlat de limitar la veu del territori en forma d’associacions de veïns
i en forma de les persones que, com ens relatava el diputat Castillo, doncs, ho han viscut en primera persona, estan patint, i crec que també és molt important que aquesta
comissió puguem sentir de primera mà, i puguem sentir el testimoni d’aquestes persones que ho estan vivint i que ho van viure en primera línia i, per tant, en aquest cas,
cap tipus de limitació a aquesta veu territorial.
La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Tindria la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, el diputat Carles Castillo.
Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Totalment d’acord amb la proposta que ha fet la presidenta.
Insistir també, en la línia del que deia la Raquel, que no tinguem recança en donar
veu a totes les associacions de veïns possibles, dintre de ser raonables i que la comissió funcioni i arribi a terme, doncs, de manera ràpida però eficient.
I dir, respecte de la comissió d’investigació, que jo penso que tots i totes haguéssim volgut una comissió d’investigació, el que passa és que la vam sacrificar pensant
que així donàvem una resposta més ràpida, precisament, a la preocupació ciutadana,
i podíem anar més ràpid amb una comissió d’estudi.
Lamentablement, la situació de la pandèmia actual, doncs, ens ha tocat molt de
prop i ha fet que no puguem anar el ràpid que volguéssim. Però la idea de renunciar
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a fer la comissió d’investigació era, precisament, en ares de tenir una major agilitat a
la comissió d’estudi. Simplement.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria la paraula ara la diputada Yolanda López, en nom del
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. (Pausa.) La diputada té el micro
desconnectat. Diputada...
Yolanda López Fernández

Gracias, gracias, presidenta. No me había dado cuenta. Decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Decirle al diputado Fernández que no estaba
solo en lo de la comisión de investigación, que éramos algunos grupos que también
lo queríamos, le pasa que, por circunstancias, pues, no se pudo materializar.
Y, bueno, reiterar que sobre todo en la de los hechos para nuestro grupo sería
imprescindible que estuviera el responsable de la empresa, los vecinos y también el
director de gestión de trucades del 112, per descomptat els treballadors.
I, bé, molt d’acord amb quasi tot lo que s’ha dit. I que sí que hem d’aprofitar que hi
ha l’informe, però, estic amb el diputat Vidal: no ha de ser un afegit, la presidenta ha
dit «un afegit més». No, no es el eje de la comissió, perquè la comissió, encara que no
sigui d’investigació..., crec que una de les principals, de les primeres coses que hem de
fer és saber què va passar i crec que per això és tan important que siguin les primeres
compareixences els que van patir en primera línia l’explosió i l’accident.
La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari de la
CUP - Crida Constituent, el senyor Aragonés. Endavant.
Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I apagaré càmera per intentar que se’m pugui, com a mínim,
sentir o fins i tot escoltar, que seria lo desitjable.
Un previ agraïment i un previ aclariment. Quan nosaltres hem plantejat dubtes
sobre l’informe que havia presentat el Govern als mitjans de comunicació, no es tractava en cap cas d’un qüestionament al fet que avui n’estiguéssim parlant en aquesta
comissió. Tot el contrari, volem agrair fins i tot que la presidenta hagi fet el... (tall
de comunicació) ...reconèixer que l’ha obtingut a través de la comunicació que ha fet
la presidenta. Vull dir, a dia d’avui nosaltres no el teníem. Vam veure que es presentava però no teníem l’informe.
I sí que pensem que, evidentment, n’hem de parlar, però sí que volíem sobretot
insistir en aquesta idea, que no fos centralitat, que és molt important, evidentment,
que nosaltres tinguem una activitat autònoma on això es pot incorporar i n’hem de
parlar, però que no tingués centralitat.
I, per últim, manifestar-nos a favor sobre la proposta d’ordenació que ha fet la
presidenta amb relació tant a pla de treball com a desenvolupament de la comissió
en els propers dies i en les properes trobades que puguem tenir.
La presidenta

Gràcies, diputat. I ara tindria la paraula el diputat Alejandro Fernández, en nom
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Alejandro Fernández Álvarez

Ara telegràficament. Gràcies, presidenta. Simplement per dir que compartim el
plantejament que ha fet vostè d’organització de la comissió.
Gràcies.
La presidenta

Primer, jo voldria agrair la confiança que els membres tenen en la presidenta.
Intentarem ordenar.
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Programació dels treballs de la comissió

Aleshores, si els sembla, en aquestes primeres compareixences, faríem la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General de Prevenció d’Incendis –perdó,
retallo el títol–, 112, SEM i el cap de Bombers de Parcs Químics de seguretat, diríem, a més dels especialistes.
Se’m sent bé?
Raquel Sans Guerra

Sí, presidenta, diria que no és ben bé aquesta la nomenclatura. Ens hem d’assegurar exactament de la nomenclatura del responsable dels parcs químics, però en tot
cas la figura sí que seria aquesta.
La presidenta

Moltes gràcies. No, ho assegurarem, eh?, abans de fer les convocatòries, exactament el que sigui. Senyora Pallarès, volia fer alguna precisió? Digui.
Teresa Pallarès Piqué

Sí, respecte al tema aquest de la figura. Sí que és correcte els parcs químics de
seguretat, però la diferència és que els Parcs Químics de Seguretat no és un cos públic, és el cos privat que té concertada la indústria química entre ella, d’acord? És a
dir, que entre totes les empreses hi ha un cos privat de bombers que, evidentment,
connectat amb el parc públic, evidentment, de bombers i tal, però és privat. Ho dic
perquè no és institucional, sinó que ja forma part específicament de l’àmbit empresarial, intern de les empreses, d’acord?
I sí que és correcte «Parcs Químics de Seguretat», que és la nomenclatura que
tenen com a cos, diguem, tècnic, però privat, de l’àmbit empresarial, eh? És per fer
la diferència.
Gràcies.
La presidenta

Té el micro obert. L’hauríem de tancar. Sí, a veure, és la Direcció General de
Prevenció d’Incendis, no el cap de bombers. Intentaré... O sigui, lo que seria el bloc
intervencions, que seria Protecció Civil, Prevenció d’Incendis, 112, SEM i lo que seria els bombers del Parc Químic de Seguretat, que és un cos privat, però que també
va tenir intervenció en primera línia, d’acord?
Després tindríem al paquet també d’aquestes primeres compareixences de les
associacions de veïns, que aquí tenim el barri de Bonavista, Torreforta i el barri de
Camp Clar, i al mateix temps el que seria la Federació d’Associacions de Veïns. En
principi hi han aquests quatre, que consten en les compareixences, que consten en el
pla de treball. D’acord? (Pausa.)
Tindríem, com a empresa, el conseller delegat de l’empresa i al mateix temps el
president del comitè d’empresa, per tenir les dos vessants d’empresa.
I tindríem els dos sindicats presents en la indústria, i que des del primer moment
hi han estat, que són Comissions Obreres i UGT.
I els municipis primerament afectats, que en aquest cas m’haurien d’ajudar vostès des del territori a marcar-me els quatre municipis ideals que... (tall de comunicació) ...més endavant.
(Teresa Pallarès Piqué demana per parlar.) Senyora Pallarès, sí, digui. Però el
micro, senyora Pallarès.
Teresa Pallarès Piqué

Sí, disculpeu, eh? A part de que tinc recepció de so bastant dolenta jo també, suposo que els companys també.
Estic d’acord que aquí hem posat el bloc «empresa», perfecte, estic absolutament
d’acord. Jo suggeriria, si els sembla bé, que l’impacte, que va ser molt important,
evidentment, com a empresa Iqoxe, però que aquí juga un paper important l’AssoSessió 3 de la CESSP

16

DSPC-C 485
6 de maig de 2020

ciació Empresarial Química. I crec que aquí seria el moment també no esperar més
endavant, sinó la resposta de la indústria química a Tarragona, representada per
l’AEQT i també la indústria química catalana, representada per Fedequim.
És a dir, que aquests, acompanyant l’empresa, en aquest mateix bloc, hi hagi la
representació empresarial química AEQT de Tarragona i Fedequim Barcelona, als
dos casos els seus presidents, acompanyats de qui ells creguin oportú, perquè crec
que complementaran amb informació i amb coneixement sobre el sector i impacte
sobre el sector de lo que expliqui la mateixa empresa Iqoxe. Si m’ho permeten, volia
fer aquest suggeriment.
La presidenta

Gràcies, diputada. Pel que fa als municipis, els membres de la comissió quins
creuen que han de ser els primers municipis, diríem, que formin part del primer bloc
de primera línia?
(Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Senyor Castillo? Senyor Castillo, el
micròfon. Digui, digui, senyor Castillo.
Carles Castillo Rosique

La Canonja i Constantí jo penso que són imprescindibles.
Raquel Sans Guerra

I Tarragona.
Alejandro Fernández Álvarez

Tarragona i la Canonja, Constantí i Vila-seca.
Teresa Pallarès Piqué

Clar, i Vila-seca.
Alejandro Fernández Álvarez

Tarragona, Vila-seca, la Canonja i Constantí, els quatre principals.
Carles Castillo Rosique

El donava per fet –el donava per fet. (Remor de veus.)
Alejandro Fernández Álvarez

Traïdor...
(Rialles.)
Carles Castillo Rosique

I de federacions de veïns, em sembla que ens en deixem una, eh?
La presidenta

Sí?
Carles Castillo Rosique

No? Posem l’altra també, si us plau. N’hi ha dues o tres. Ponent i Segle XXI, crec.
Com es diu formalment, Assumpta, perdona? Federació?
La presidenta

No. Jo tenia com a associacions de veïns, barri de Bonavista, Torreforta i Camp
Clar.
Carles Castillo Rosique

I després federació d’associacions de veïns, què més?
La presidenta

I després hi havia la Federació d’Associacions de Veïns, però que no hi havia més
especificació en el pla de treball que teníem.
Carles Castillo Rosique

D’acord. És que no sé si són dos...
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Alejandro Fernández Álvarez

És que hi ha tres, ara mateix, perquè hi va haver una... (Veus de fons.)
La presidenta

Perdoneu, perdoneu, una miqueta d’ordre. Demaneu la paraula, si no és fa molt
difícil fins i tot a la retransmissió. Senyor Castillo, té la paraula.
Alejandro Fernández Álvarez

Carles, tu mateix.
Carles Castillo Rosique

D’acord. Hi ha tres federacions d’associacions de veïns a Tarragona. Per tant,
hem de tenir en compte les tres. Hi ha una de Ponent, una que es diu Segle XXI i no
sé si l’altra és de Llevant... No, Alejandro i Raquel?
Raquel Sans Guerra

Sí, però en el cas de Llevant potser no tindria una afectació tan directa, no?
Carles Castillo Rosique

Però jo penso que les hem de convidar, a les tres.
Alejandro Fernández Álvarez

És que no és de Llevant, té origen a Llevant però té vocació de tota la ciutat.
Això s’ha de mirar.
Carles Castillo Rosique

No, però en tot cas, encara que fos de Llevant, jo crec que les hem de convidar,
a les tres federacions de veïns.
La presidenta

Si ho he recollit bé, comencem, doncs, per les federacions d’associacions de veïns
i no comencem per les d’associacions concretes de la zona. Fem les tres associacions,
d’acord? (Pausa.)
Aleshores per aquestes primeres compareixences estem parlant de fets, eh? El
fet, però en les nostres preguntes, quan compareguin, doncs, també tirem endavant
cap a futur, això és evident, d’acord? (Pausa.)
Serien la part més d’intervenció directa dels cossos d’intervenció, els que hem
dit; els municipis, aquests quatre municipis, la Canonja, Constantí, Tarragona i Vilaseca; les tres federacions d’associacions de veïns; per part de l’empresa, lo que seria
l’empresa, l’associació d’empresaris del sector, més Fedequim; per part dels sindicats, el president del comitè d’empresa d’Iqoxe, més Comissions Obreres, més UGT.
I aquí acabaríem aquest primer bloc.
Al mateix temps, i mentre fixem aquestes compareixences... (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Senyor Vidal, m’ha demanat la paraula? (Pausa.) Digui,
digui, senyor Vidal.
Vidal Aragonés Chicharro

Perdoni, presidenta, que no la volia tallar, però sí que volia intervenir, però li
agraeixo que em doni ara la paraula.
Amb el mateix criteri que estem tenint, per exemple, amb les empreses i associacions patronals i amb les associacions de veïns, nosaltres havíem demanat també que poguessin comparèixer aquells sindicats que tenen representació al sector a
Tarragona, que no són únicament Comissions Obreres i UGT. I, per tant, encara que
no pugui ser a la primera tongada, perquè crec que ja és prou complerta, que demanéssim aquesta certificació a treball de qui té representació al sector a la província
de Tarragona perquè puguin comparèixer també altres sindicats, que a nosaltres ens
consta que tenen representació.
Per una qüestió molt senzilla. Ens podríem trobar que compareix Comissions i
UGT, i que tinguem empreses importants del sector on no tenen representació CoSessió 3 de la CESSP
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missions i UGT, i per tant que no hi hagués una representació en aquesta comissió.
Ens semblava també interessant. Si no es veu... (Per raons tècniques, no han quedat
enregistrats els darrers mots de la intervenció de l’orador.)
La presidenta

Senyor Vidal, té realment un problema de so. Però he recollit el que vostè em deia.
Si vostè em sent, he recollit el que vostè em deia, però si més pensant una miqueta
potser en un apartat més ja de treballar també en general tots els temes de seguretat
en el treball, per part de tota la indústria química, que és un dels apartats que jo deia.
Si els sembla, senyora Pallarès, i aniríem tancant aquesta part. Digui’m?
Teresa Pallarès Piqué

Disculpeu. També en la línia de fer aquesta aportació, recollint el que diu el
diputat Aragonés, sí que és cert, hi han altres sindicats; majoritàriament a les empreses de Tarragona hi ha Comissions i UGT, però sí que és cert hi han altres sindicats.
Per tant, valdria la pena valorar-ho.
Jo volia fer també una altra aportació. I és que, quan es parla de la indústria química a Tarragona, es diferencia bastant, normalment, el polígon nord del polígon
sud. L’accident es va produir al polígon sud, però jo, dintre del bloc d’alcaldes, no
descartaria la presència d’un alcalde del polígon nord, perquè sí que té un impacte
el fet de com es viuen els fets amb una població que està avesada també a compartir els temes de la seguretat química des de l’altre polígon.
I jo, amb aquests quatre alcaldes que hem dit, que estic absolutament d’acord, jo
inclouria l’alcalde del Morell, perquè és una persona que coneix la indústria química
també bé, i va viure també l’accident des de l’altre polígon, com si diguéssim, amb
una població que també està, diguem-ne, molt susceptible amb el tema de l’entorn de
la petroquímica. Jo afegiria aquest cinquè alcalde. És un suggeriment.
La presidenta

Si em permeten, sí que intentarem... El senyor Aragonés abans deia: «Mirem que
hi hagi una representació també o, com a mínim, que totes les forces polítiques presents en el món local també hi siguin presents». Si els sembla ho contrastarem perquè
això sigui possible.
Mentre tenim aquestes, que ja tenim, diguéssim, el primer bloc, que no és poc per
ser que havíem de reduir, però en principi ens hem ordenat bastant, i els hi agraeixo
molt.
I aleshores, seguint una mica el raonament que deia la senyora Sans, quan abordem, diguéssim, l’altra fase, estem parlant dels fets i després anem ja una miqueta
més a treballar també propostes de millora i de futur, jo crec que no ens hem d’oblidar de la resta d’alcaldes, eh?, que jo crec que tots aquells municipis afectats..., també la comissió es deu a ells, i per tant també ho hem de fer. Però, bé, tanquem aquest
bloc, que ara el tenim.
La segona part que jo els deia és que, si els sembla, des de la presidència dirigirem un escrit a totes les conselleries dient que ens actualitzin, des de l’informe, tot,
com estan les coses per saber exactament des d’on partim. I també que ens diguin
terminis de compareixences. I ja demanaríem immediatament també la compareixença del senyor Pau Villòria com el redactor de l’informe. D’acord? Això seria lo
més immediat, per dir-ho.
I aleshores treballaríem en crear els altres blocs, que seria ja més, per una banda,
d’actualització a través de les conselleries i després ja més de propostes, dividint-ho,
doncs, des de seguretat industrial, emergència, que si em deixen un marge, doncs, jo
intentaré fer-los una proposta recollint totes aquelles propostes que vostès ens facin
arribar. El correu intern funciona, i entre el gestor, el lletrat i jo mateixa ens ordenarem i la cosa podria continuar.
Si els sembla que avancem per aquí i que això podria conformar, per entendre’ns,
aquest pla de treball, doncs, ens podem posar tots d’acord. I per tant, tal com dèiem,
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quan el puguem reflectir per escrit amb tota la concreció, doncs, el passaríem formalment. Avui el podem donar per aprovat o, com a mínim, per assentit per part de
tots els membres i, a partir d’aquí, en a la reunió més formal doncs l’aprovaríem ja
també amb el detall polit. Perquè és veritat que hem anat modificant algunes coses.
I donem aquestes vint-i-quatre hores per acabar de fer les aportacions que creiem
adients.
Si estiguessin d’acord en aquest, jo el que els proposaria és, que jo no sé, i aquí el
lletrat m’ha d’ajudar, si per... Nosaltres teníem previst veure’ns els dimarts a la tarda.
Jo no sé si dimarts que ve podríem fer una sessió a les tres de la tarda o a les quatre,
tal com teníem previst, que seria el pla de treball d’aquesta comissió. I, per tant, que,
des dels serveis tècnics propis del Parlament, ens haguem pogut posar d’acord per
començar a fer les primeres compareixences.
Jo crec que amb una tarda..., jo no sé..., si fem unes sessions de dues hores, potser
sí que podríem fer, en una primera part, doncs, tot el que seria el personal tècnic que
va introduir en primera línia.
(Raquel Sans Guerra demana per parlar.) Digui’m, senyora Sans. Senyora Sans,
el micro. Senyora Sans, el micro.
Raquel Sans Guerra

Perdó, perdó. Gràcies, presidenta. Disculpi’m, quina és la durada de les intervencions? És a dir, en aquestes compareixences està estipulat quina és la durada? Ho
podem fixar aquí?
La presidenta

A veure, està estipulat... Hi ha, jo diria, almenys a les compareixences que
hem assistit, com una norma general en què els compareixents tenen deu minuts,
un quart d’hora, i a partir d’aquí la ronda dels grups. Però ens podem organitzar
nosaltres en el sentit de dir: «Doncs, Protecció Civil, Prevenció d’Incendis i Bombers, diguéssim, en un primer bloc.» I aquest és deu minuts per cada un, fem les
preguntes al final i ja organitzaríem el temps de manera de fer més productiva la
sessió.
Segon bloc, doncs el fem... (Tall de comunicació.) D’acord?
Raquel Sans Guerra

Exacte. Jo suggeriria que, a banda de pactar les compareixences, pactéssim
també una mica el format, tenint en compte, doncs, que són telemàtiques, que no
són ben bé igual que les presencials, per ser el màxim d’eficients possible.
La presidenta

Jo el que veig que amb les compareixences en general, una, és que nosaltres els
hem de dir què volem quan demanem la compareixença.
En aquest sentit, nosaltres, en aquest primer bloc, que seria la gent que va intervenir en primera línia, és que ens expliquin la seva versió del fet, és a dir, la seva
intervenció concreta sobre el fet que es va produir. Perquè el fet el sabem, causes és
també lo que ens haurà de dir l’empresa, però en tot cas aquesta primera intervenció.
Jo crec que amb una intervenció de deu minuts, i si els grups, en lloc d’intervenir
immediatament després de cada..., doncs, ho fem per blocs i diem. «Doncs, escolta,
el primer bloc aquest», doncs, aleshores, fem deu minuts per intervinent i, aleshores,
la intervenció dels grups, la seva resposta i entrem a la segona fase.
Això també ens permet a nosaltres, ni que sigui via telemàtica, citar-nos amb
hores diferents, uns a les quatre i uns a les cinc, per entendre’ns, eh? Ho dic una miqueta en aquest... (Tall de comunicació.)
Si estiguéssim d’acord, de cara a dimarts que ve intentaríem, si és possible, no sé
si hem de tornar a demanar permís a la Mesa del Parlament o ja podem tirar, això el
secretari de la comissió potser ens ho pot aclarir o el lletrat. Si no, doncs ja demanaríem... El lletrat demana la paraula. Endavant, senyor Bayona.
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El lletrat

Bé; jo entenc que, una vegada, diguem, autoritzada la comissió per començar a
treballar i aprovar el pla de treball, ja una mica és implícit que pot començar també
a desenvolupar-lo. A més, de compareixences ja, inclús en situacions normals, per
videoconferència se n’han fet. Per tant, crec que no hi ha cap mena de problema en el
sentit de considerar que estem habilitats per poder començar a fer compareixences.
La presidenta

Perfecte. Gràcies, lletrat. Per tant, si els sembla, faríem dimarts que ve. A les
quatre de la tarda va bé? Ho dic perquè els horaris també són a les quatre. Faríem
una sessió de quatre a sis, ja avisaríem. I aquesta presidenta..., juntament amb el gestor i el lletrat, intentarem fixar aquestes, en principi, sis primeres compareixences,
que faríem dimarts que ve.
Mentrestant, vint-i-quatre hores, els demano si em poden passar, per acabar de
polir la resta de compareixences treballant amb aquests blocs. I, en aquest sentit,
acabaríem, diríem, més de concretar exactament per continuar avançant, eh? En el
sentit en que, doncs, el següent dimarts o daixò, doncs, ja faríem municipis, empresa
i aniríem marcant ja les compareixences.
Els sembla com a sistema de treball? Hi ha alguna intervenció que vostès vulguin fer? Tinc moltes ganes de veure’ls les cares a tots, perquè m’està costant, a mi,
això de la pantalla.
Yolanda López Fernández

Presidenta, ¿he entendido bien que va a haber comparecencias ya el martes que
viene?
La presidenta

Sí, sí, diputada. Dimarts que ve a les quatre de la tarda. D’acord?
Yolanda López Fernández

¿Con comparecencias de la primera fase, de los hechos?
La presidenta

Sí, ho farem per escrit i ho enviarem tot per escrit, eh? Però ara una mica perquè
estiguéssim tots d’acord.
Hi ha alguna cosa més que ens haguem deixat, que els membres de la comissió
volguessin aportar?
Matías Alonso Ruiz

Sí, presidenta.
La presidenta

Sí, senyor Alonso, digui.
Matías Alonso Ruiz

No, havia demanat la paraula ja feia una estona, era amb relació a les federacions
d’associacions de veïns de Tarragona. Jo crec que és indispensable, en aquest cas
també, en el moment dels fets, de parlar dels fets, la intervenció de representants de
les associacions de veïns de Torreforta i de Camp Clar. Diguem-ne que són de les
que estaven, doncs, més directament afectades també per aquesta... –i de Bonavista–, per aquesta explosió.
La presidenta

Ho recollim. Fetes aquestes de dimarts que ve, com que enviarem exactament
com queda una miqueta l’ordre, els enviarem també els blocs, si els sembla –intentaré preparar-ho, no?–, de com quedarien per les diferents successions pel que seria
l’anàlisi dels fets.
Jo he dit «fets» i en realitat jo crec que és important començar per aquí. Però
també els demano que en les preguntes i en el que vostès plantegin, que, evidentSessió 3 de la CESSP

21

DSPC-C 485
6 de maig de 2020

ment, ho poden fer amb tota la llibertat del món, només faltaria, a les persones que
els demanem que compareguin, doncs, també obrim la porta a futur. Vull dir que jo
crec que també és evident que tampoc farem comparèixer dos vegades la mateixa
gent. Per tant, obrir també porta a propostes jo crec que això és un tema que realment ho podem anar fent i recollir-ho.
Si no hi hagués res més, si cap membre de la comissió vol aportar res més, només agrair-los el treball que hem fet, bé, i una mica doncs l’interès de tornar- nos a
posar en marxa.
En tot cas, reiterar que potser ho hauria pogut fer abans, però la veritat és que
costa tornar a pensar en reprendre aquesta activitat parlamentària de manera ordinària. Però crec que és important que ho fem i que ho fem des d’aquesta comissió,
i més tenint en compte que fa pocs dies o ahir mateix les coses tornaven a estar...
(Tall de comunicació.)
Per tant, desitjar-los a tots, com jo sempre dic, molta salut, que en aquest moment
és important, que espero veure’ls a tots properament de manera física, però en tot
cas de manera virtual, dimarts que ve, i enviarem la convocatòria.
Moltes gràcies a tots i fins a la propera.
La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i deu minuts.
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