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Sessió 7 de la CESSP

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

s’obre a les quatre de la tarda i tres minuts. Presideix Assumpta Escarp Gibert, acompanya-

da 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 Palla-

rès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, 

i Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent.

Assisteixen a aquesta sessió el viceconseller de la Presidència, Pau Villòria i Sistach; la 

responsable de Coordinació i Seguiment de Projectes Estratègics, Consol Cervera i Macià; 

el representant del Comitè d’Empresa d’Iqoxe Fernando Terrado Sánchez; el secretari ge-

neral de Comissions Obreres d’Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández Martínez, 

i el secretari general de la Unió General de Treballadors - FICA de Tarragona, Àngel Clua 

Baldellou.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Pau Villòria i Sistach, viceconseller de la Presidència i redactor 

de l’Informe de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’Accident de l’Empresa Iqoxe davant la 

Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00706/12). Co-

missió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació del comitè d’empresa d’Iqoxe davant la Comis-

sió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00708/12). Comissió 

d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 

d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00749/12). Comissió d’Es-

tudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 

Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (tram. 357-00750/12). Co-

missió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica. Compareixença.

La presidenta

Comencem, si us sembla... 
Ja ens hi anirem incorporant. Ho dic perquè... Primer de tot, bona tarda, i bona 

tarda al primer compareixent, al senyor Pau Villòria, i llavors era la companya... Per-
dona? (Veus de fons.) D’acord, Consol Cervera. Perdona, eh?, Consol. Perquè abans 
hem estat parlant i no...

És la primera que fem presencial i per un error havíem d’haver convocat..., a les 
tres, vam convocar..., a les quatre, vam... Perdona, lletrat, he començat. Vam con-
vocar..., a les quatre i, per tant, haurem de compactar-ho una mica tot plegat perquè 
a les set els serveis del Parlament teòricament tanquen i per respectar l’horari del 
personal ho farem. Penseu que aquests dies, com que ho fèiem des de casa, doncs 
de vegades ho allargàvem. 

Farem primer la intervenció del senyor Pau Villòria, després la dels sindicats, 
perquè també els hem convocat així. 

Recordar que lo que és el dictamen de l’informe sobre el qual el senyor Villòria 
avui fa la presentació ja està lliurat, està en la carpeta de tota la documentació de 
què vostès disposen, i per tant el que li hem demanat és que faci una primera inter-
venció de quinze a vint minuts i després farem la ronda de tots els grups parlamen-
taris, amb això, amb el benentès que el senyor Villòria, si el necessitem, vindrà una 
altra vegada, n’estic convençuda. (Veus de fons.) Molt bé. 
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Compareixença de Pau Villòria i Sistach, viceconseller de la Presidència 
i redactor de l’Informe de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’Accident 
de l’Empresa Iqoxe 

357-00706/12

Doncs, aleshores té la paraula el senyor Villòria per un temps, això, d’entre uns 
quinze i vint minuts.

El viceconseller de la Presidència (Pau Villòria i Sistach)

Molt bé. Moltes gràcies, senyora presidenta de la comissió. Senyores diputades, 
senyors diputats, bona tarda. 

En primer lloc, el meu desig que tots vostès estiguin bé i aprofitar aquesta tribu-
na per recordar totes aquelles persones que ens han deixat a causa de la pandèmia i 
també les tres persones que van morir a causa de l’accident. 

Vull donar les gràcies a la presidenta i a la resta de membres de la comissió per 
la possibilitat de poder explicar-los, encara que sigui resumidament, la motivació, 
metodologia i contingut de l’estudi que vam realitzar, al que vam denominar Taula 
d’Avaluació i Seguiment de l’Accident de l’empresa Iqoxe, el passat 14 de gener al 
polígon petroquímic de Tarragona.

M’acompanyen en aquesta compareixença la senyora Consol Cervera, responsa-
ble de Projectes Estratègics del Comissionat, a la que agraeixo la seva decisiva col-
laboració en tot el procés, que ha permès l’elaboració d’aquest informe. També vull 
destacar i agrair la col·laboració i acompanyament en tot moment de la Delegació del 
Govern a Tarragona i molt especialment del seu delegat. 

L’endemà que es produís l’accident, el president de la Generalitat va anar a Tar-
ragona per interessar-se pel succeït i a manifestar el seu suport i solidaritat amb to-
tes les persones afectades. I va anunciar la creació d’una taula de treball que, amb 
la participació de tots els departaments que d’una o altra manera tinguessin alguna 
competència sectorial relacionada amb els fets, treballés coordinadament amb re-
presentants del territori i tots els agents implicats en la recopilació de dades, fets, 
opinions i suggeriments sobre l’accident, recollís les actuacions departamentals fe-
tes i les propostes d’altres accions per a corregir i minimitzar les conseqüències en 
cas que es tornés a produir un accident de similars característiques. El president va 
manifestar en aquell moment que un cop finalitzada aquesta tasca informaria del 
resultat d’aquesta a la ciutadania i a tots els agents. 

Malgrat que estava prevista la presentació de l’informe a Tarragona el 23 de març, 
el confinament no ho va fer possible. Va ser el passat 4 de maig quan, finalment, el 
president de la Generalitat va poder explicar-lo en una trobada telemàtica amb dife-
rents agents del territori. Aquell mateix dia vaig fer arribar l’informe a la presidenta 
d’aquesta comissió per si aquest podia ser d’interès de tots vostès, alhora que em po-
sava a la seva disposició i a disposició de la comissió per si d’alguna manera podia 
ser útil per als treballs de la comissió. 

Al llarg d’aquestes darreres setmanes hem seguit, he seguit, amb interès les ses-
sions de la comissió i les intervencions dels compareixents i les de vostès. En di-
verses ocasions s’ha fet esment a l’informe o a aspectes d’aquest. També he escoltat 
alguna diputada o algun diputat manifestar que l’informe no és l’objecte de la dis-
cussió ni ha de ser el punt de referència dels treballs d’aquesta comissió. Respectuo-
sament i, per descomptat, sense ni tan sols suggerir quina ha de ser la feina de la 
comissió, sí que vull expressar que comparteixo aquest punt de vista. L’informe pot 
ser –desitjaria que fos– d’utilitat per a la comissió, però entenc que la tasca de la co-
missió ha d’anar més enllà del nostre informe. 

Com saben, les causes de l’accident s’estan investigant judicialment i també des 
d’altres àmbits, com la inspecció laboral i la de seguretat industrial, així com des d’al-
tres institucions, com el mateix Parlament, a través del treball d’aquesta comissió, o 
el Síndic de Greuges. 



DSPC-C 519
30 de juny de 2020

Sessió 7 de la CESSP  5 

La taula de treball perseguia altres objectius diferents als treballs i investiga-
cions, que en algun cas encara estan en execució, i ha conclòs la seva tasca amb la 
presentació de l’informe. L’objectiu de la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’Acci-
dent d’Iqoxe no era fer una investigació de les causes de l’accident, sinó recollir les 
reaccions, preocupacions i suggeriments dels principals actors del territori, analitzar 
si en les primeres actuacions de les unitats dels departaments de la Generalitat amb 
competències en la gestió de l’emergència hi havia marge de millora i incorporar-les 
perquè puguin ser aplicades en eventuals, i que no desitgem, futurs accidents de ca-
racterístiques similars.

Com he comentat anteriorment, aquest va ser l’encàrrec del president de la Gene-
ralitat l’endemà de l’accident i la taula es va posar a treballar el dia 20 de gener, no-
més cinc dies després de l’accident. Ens vàrem proposar que les actuacions de la taula 
es fessin amb la màxima celeritat possible, de manera que algunes de les propostes de 
millora es poguessin implantar ràpidament. I en aquest sentit, i com a exemple, tenim 
l’aprovació per part del Govern, el passat 10 de març, del Plaseqcat.

En qualsevol cas, em permetran que faci una breu explicació de l’informe. Malau-
radament, la principal conseqüència de l’accident és, sense cap dubte, la pèrdua irrepa-
rable de tres vides humanes. Reitero el meu condol a les famílies i persones properes 
a les víctimes. Tanmateix, cal lamentar també les afectacions produïdes en les perso-
nes ferides de diversa gravetat, algunes d’elles amb greus cremades, amb les conse-
qüents lesions i el dolor causat. L’explosió també va produir desperfectes en edificis 
d’habitatges, que han alterat la vida de diferents famílies, especialment a la població 
de Torreforta.

Una primera constatació, una primera evidència, és que per les seves especials 
característiques i efectes l’explosió ha suposat un canvi de paradigma respecte d’al-
tres accidents de la indústria química. Ha provocat altres conseqüències de caràcter 
col·lectiu que afecten tota una ciutadania, com són el desconcert i preocupació per 
la mateixa seguretat, l’afectació de les relacions de confiança entre el sector químic 
i la resta de sectors productius, les institucions i la ciutadania en general.

Per tal d’ajustar-me al temps que tinc i com sigui que disposen de l’informe, 
no m’estendré en el seu contingut. Sí que faré referència a dos dels seus principals 
blocs: les demandes, opinions i queixes dels sectors del territori afectats per l’acci-
dent i les propostes de millora que els departaments de la Generalitat amb compe-
tències directament relacionades amb l’accident han implementat o portaran a terme 
en els propers mesos, i que algunes ja han estat iniciades.

Amb relació a les demandes dels principals actors del territori afectats per l’ac-
cident, s’han mantingut diverses trobades per escoltar les seves preocupacions i re-
queriments. En concret, ens hem reunit amb: els vint-i-vuit ajuntaments inclosos en el 
Plaseqcat, la Diputació de Tarragona, els representants del sector químic empresarial, 
els representants dels sindicats majoritaris, el Port de Tarragona; representants del sec-
tor turístic i hoteler, amb Port Aventura, la Universitat Rovira i Virgili, les represen-
tacions de diferents col·lectius ecologistes i amb representants de les entitats veïnals. 

De forma resumida, les principals demandes i preocupacions recollides han es-
tat: que la gestió de les emergències i presa de decisions sigui més propera al ter-
ritori; que és Treball qui inverteixi en incrementar la seguretat de les empreses del 
sector químic; que s’atengui com més aviat millor la reparació dels desperfectes 
causats per l’explosió; que es millori la coordinació entre tots els actors implicats; 
que es vetlli per garantir als ciutadans el dret a una bona qualitat ambiental, en ge-
neral, i de l’aire, en particular, en tot el territori d’influència del sector petroquímic; 
que es revisi i millori el que fa referència als sistemes d’alarma i avisos d’emergèn-
cies a la ciutadania; que es millorin en tots els aspectes relacionats amb la informa-
ció, la comunicació, la difusió i la transparència vers la ciutadania; que es treballi i 
s’implementin plans i mecanismes de formació i educació de la població pel que fa 
a la seguretat i les emergències. 
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L’accident de l’empresa Iqoxe ha comportat una exhaustiva revisió dels protocols 
d’atenció de les emergències que en el moment de l’accident estaven vigents, així com 
el rol que han d’assumir els diferents actors que hi participen. 

Tots els departaments de la Generalitat amb competències directament o indi-
rectament vinculades a l’accident han fet una anàlisi de les actuacions efectuades 
durant i després de l’accident, i s’han detectat aspectes que podien ser millorables o 
que caldria incorporar per a una gestió més eficient d’una emergència química tan 
singular com la que es va ocasionar amb aquesta explosió.

Les principals actuacions de millora proposades pels diferents departaments de la 
Generalitat, segons l’àmbit funcional, per a la gestió de les emergències en el sector 
químic en general, i en l’entorn de la petroquímica de Tarragona en especial, són: en 
l’àmbit de les emergències i la protecció civil, actualitzar els plans d’emergència a les 
necessitats actuals, i incorporar les millores corresponents després de l’anàlisi de l’ac-
cident. S’ha aprovat el Plaseqcat 2020, amb una inversió de 7 milions d’euros durant 
els propers quatre anys. Reforçar el rol i implicació dels municipis i revisar els criteris 
d’activació de les sirenes. Incorporar elements de detecció anticipada de les emergèn-
cies químiques, com poden ser els sensors químics per a la detecció de núvols tòxics 
o la utilització de noves tecnologies, com poden ser els drons.

En l’àmbit de la informació a la ciutadania i la comunicació, millorar la informa-
ció pública i canals de comunicació –webs especialitzades, canals a les xarxes so-
cials–, millorar aquesta accessibilitat; sistemes d’avisos directes per SMS o mail en 
temps real; impuls de la tecnologia self broadcasting, és a dir, missatges a telèfons 
mòbils dels ciutadans en funció de la seva ubicació; petició a l’Estat espanyol que s’ac-
celeri el desplegament de la Directiva europea 2018/1972 del Codi europeu de comu-
nicacions electròniques; impulsar l’elaboració d’un estudi sobre les solucions existents 
en l’àmbit dels sistemes d’avís a la població en situacions d’emergències. 

En l’àmbit de la seguretat i salut laboral, investigació de l’accident per part de la 
Inspecció de Treball i creació d’una comissió de seguretat i salut laboral del com-
plex petroquímic de Tarragona.

En l’àmbit de la qualitat ambiental, incrementar la coordinació amb els grups de 
primera intervenció per abordar quins són els gasos a mesurar en cada cas i donar 
el suport necessari per part del personal tècnic, incorporar al Pla 2020 la funció del 
grup de control ambiental, incorporar millores a la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de Contaminació Atmosfèrica, convocar la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de 
Tarragona, gestionar conjuntament la comunicació de les tasques de control de l’aire 
amb els diferents grups implicats.

En l’àmbit de la salut, dotar de més recursos el Servei d’Emergències Mèdiques, 
actualitzar el protocol d’incidents amb múltiples afectats de la regió sanitària i de 
cada dispositiu d’atenció i dels seus integrants. 

En l’àmbit de la seguretat industrial, anàlisi i investigació de l’accident de l’em-
presa Iqoxe mitjançant la contractació d’una entitat externa i de reconegut prestigi; 
retorn de l’activitat productiva, totalment o parcialment, sempre que es garanteixin 
les condicions de seguretat i d’acord amb el dictamen dels experts; actualització del 
marc normatiu català en l’àmbit de la seguretat industrial; actuacions davant de la 
Unió Europea per tractar temes de la seguretat de les indústries químiques, davant 
de la Comissió de Medi Ambient i el grup de treball al Parlament Europeu; anàli-
si de dimensionament del personal dedicat a les tasques d’inspecció de les instal·la-
cions de les empreses, i la creació d’un grup de treball d’accidents greus. 

Com veuran, les actuacions proposades poden tenir diferents temps d’implanta-
ció, atès que algunes requereixen la disposició efectiva de recursos i d’altres poden 
materialitzar-se amb actuacions organitzatives o amb recursos propis. El Govern 
ha treballat des de la data de l’accident amb moltes línies d’actuació, de manera 
que algunes accions ja s’han implementat, com seria el cas de l’aprovació per part 
del Govern, en la seva sessió del passat 10 de març, del Plaseqta 2020, en el que 
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es recullen algunes de les demandes que els diferents actors del territori van sol-
licitar, com és la presa de decisions i la gestió de les emergències més propera al 
territori, i també incrementar els rols dels ajuntaments implicats en la gestió de les 
emergències.

Bé, aquest ha estat un breu resum de lo que és l’informe, de què, com deia la 
presidenta de la comissió, vostès ja disposen. Fins aquí la meva intervenció. 

Gràcies per la seva atenció i estem a la seva disposició per qualsevol aclariment 
que vulguin fer. 

La presidenta

Gràcies, senyor Villòria, per la seva exposició, que, a més, com dèiem..., i és veri-
tat, eh?, ho vam dir en aquesta comissió, que l’informe havia de ser un dels elements 
en el qual havíem de basar, però no l’únic en el qual havien de basar, la nostra tasca. 
Però jo crec que ha servit i per això també el vam distribuir seguidament. 

Passarem ara al torn dels grups parlamentaris. Té la paraula... Farem uns cinc 
minuts, si els sembla..., o menys. Gràcies, senyor Alonso. Donarem primer la parau-
la al diputat Matías Alonso, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans. Endavant.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Villòria, per la seva compareixença davant de 
la comissió d’estudi. Estem parlant d’un informe que..., jo no sé ben bé si la comissió 
disposa de l’informe o disposa de l’informe que es va presentar a premsa, perquè el 
que jo tinc, almenys el que jo he vist, parla concretament d’això, de que és per distri-
buir-lo..., una presentació a la premsa per part del Govern. (Veus de fons.) Aquest és 
l’informe. Per tant, tenim un informe de vint-i-tres pàgines a disposició de la comis-
sió. És això. No estic equivocat, doncs.

Bé, a mi m’han cridat una mica l’atenció, dins del que és l’informe, bàsicament 
dues qüestions. D’una banda, una cosa que ja ha sortit en altres compareixences dins 
d’aquesta comissió, que té a veure amb l’avaluació dels riscos. Perquè la realitat és 
que sembla ser que hi havia un risc avaluat d’una possible explosió d’un reactor dins 
d’una empresa, de la petroquímica de Tarragona, que el risc avaluat parlava d’un 
radi d’acció del voltant d’uns cinquanta metres, si no recordo malament perquè ara 
estic parlant de memòria, però en tot cas estic segur que no arribava als cent metres. 
I el resultat va ser, doncs, que una peça d’aquell reactor d’un pes considerable va vo-
lar més de dos quilòmetres i va acabar matant una persona. Per tant, aquí crec que 
hi ha una petita disfunció entre el que és l’avaluació del risc industrial feta amb an-
terioritat a l’accident i el risc real, que és el que es va produir en el moment d’aquesta 
explosió. Jo no sé..., no he vist a l’informe que hi hagi, diguem-ne, una consciencia-
ció clara que això és quelcom a millorar, però a millorar molt a fons, no?

I també m’ha cridat una mica l’atenció, ja dic que, a part que per mi és un in-
forme que més que res introdueix uns ítems per fer un seguiment de coses que 
s’haurien d’anar fent, algunes que potser ja s’han fet..., però que crec que no té ni 
l’extensió ni potser el rigor necessari per al que hauria de ser un informe de pes, fet 
per l’Administració pública, fet per la Generalitat de Catalunya i altres actors, doncs, 
d’un gravíssim accident, com el que es va produir el 14 de gener d’enguany, però 
que, en tot cas, crec que s’ha d’aprofundir també pel que fa a l’informe. Ja sé que hi 
ha una bona part que està sub iudice i que, lògicament, anirà sortint la informació, 
però des del punt de vista del que s’hauria d’anar millorant potser caldria més que 
petits apunts i petites línies a seguir. 

Però hi ha una cosa que em preocupa, que és la possible disfunció competencial 
que hi pugui haver entre algunes de les proposicions que es fan de millora i després 
la realitat, diguem-ne, de l’Administració pública i de les relacions institucionals de 
les diferents administracions, per exemple, respecte a la proposta d’iniciar contactes 
amb la Comissió de Medi Ambient de la Unió Europea per proposar una revisió i 
actualització de la normativa. No sé si això és una matèria estricta de la Generalitat, 
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que és la proposta que es fa en aquest informe, o si la Generalitat hauria de fer pas-
sos intermedis abans d’iniciar aquest tema, no?

I aquí ho deixo perquè hem de ser breus.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socia-
listes Units per Avançar, el diputat Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. Bé, jo no entraré a valorar ni 
a comentar el contingut de l’informe. Jo crec que no és un mal informe, crec que és 
un bon informe, és un informe fet d’una manera eficient, però sí que permetin-me 
algunes reflexions al respecte.

Jo crec que «adoleix», en primer lloc... Ho acaba de dir qui m’ha precedit en la 
paraula: «adoleix» de profunditat, aquest informe. 

I permetin-me que vagi a la segona reflexió, que jo crec que és important, no? 
Vostè mateix deia que s’ha produït un trencament important de la confiança, i jo, com 
a reflexió, crec que potser vostès han anat massa ràpid en voler treure aquest informe, 
segurament per poder donar respostes. Però vostè comentava que han tingut mol-
tes reunions, que s’han reunit amb ajuntaments, diputació, sector químic, sindicats. 
Doncs molts dels que segur que s’han reunit..., jo m’he pogut veure amb ells, com a 
diputat, i no se senten en absolut partícips d’aquest informe. I crec que vostès n’han 
de ser conscients. En una situació en què s’ha produït un trencament de la confiança 
crec que valia la pena fer un cert procés participatiu a l’hora d’elaborar aquest infor-
me i, en tot cas, que els sindicats, que els ajuntaments, que els agents que vostès diuen 
que hi han participat se sentin part realment del contingut d’aquest informe. I li he de 
dir que no se’n senten part en absolut. Segurament vostès han volgut donar, com dic, 
una resposta ràpida, però crec que també és important que aquests agents, des de la 
població, des de la ciutadania, fins a aquests agents que estan directament implicats 
en la qüestió, doncs, que realment tinguin la sensació que participen en els informes.

I després jo crec que és un full de ruta general. Ja he dit que no penso que sigui 
un mal informe, però crec que li falta molta profunditat, concreció i, en fi, també, 
doncs, una calendarització, quin suport econòmic hi ha darrere per les modifica-
cions o per les propostes que es fan, una mica més de rigor en aquest sentit. Com 
a punt de partida, com a element de reflexió crec que està bé, crec que és correcte, 
però en tot cas que siguin conscients que el territori no s’ha sentit en absolut partícip 
ni de les conclusions ni del mètode fet servir per l’informe.

Res més. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara la diputada Yolanda López, en nom del Grup Parla-
mentari de... –Perdó, és que estava indicant al senyor Aragonés... Aquí té una cadira, 
senyor Aragonés– Catalunya en Comú Podem. Endavant, diputada.

Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. Benvingut, senyor Villòria, i agrair-li la seva presència en 
aquesta comissió, a la compareixença. Bueno, nosotros el informe que se presentó..., 
se presentó en medio del estado de alarma, en una situación de confinamiento estric-
to de la mayoría de la población. Creemos que a lo mejor no era el mejor momento, 
tampoco era el mejor momento, con una investigación judicial en marcha y esta co-
misión de investigación, para iniciar los trabajos. Quizá creemos que fue una presen-
tación a destiempo, más pensada en la agenda mediática y comunicativa del Govern 
y del president que en solucionar y llegar a conclusiones eficientes y efectivas.

El informe..., lo creemos igual, que es poco concreto. Sí que abarca todos los 
temas, pero muy por encima, sin profundidad, sin concreción, sin presupuesto asig-
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nado en muchas de las propuestas –en algunas sí–, sin un horizonte temporal claro 
y sin un liderazgo de quién debe tomar las riendas de cada una de las propuestas 
contenidas en el documento. 

En nuestra opinión, se podía haber esperado un poco más a ver los resultados de 
la investigación judicial, así como el dictamen que pueda salir de esta comisión de es-
tudio, y sin duda tendríamos un informe, pues, mucho más completo y con visión de 
todos los actores afectados, no solo de los departamentos del Govern. 

Como ya ha dicho el compañero, hemos podido reunirnos con diferentes agentes 
y es verdad que no se sienten incluidos ni participes del informe ni están de acuerdo 
con el informe. Por eso me gustaría saber cuántas veces se reunió la taula en sí; lo 
que es la taula, cuántas veces se reunieron, y por qué cree usted que hay entidades y 
hay agentes que no están de acuerdo con el informe, no se sienten representados de 
lo que dicen en su sector.

Y, bueno, poco más.

La presidenta

Gràcies. Senyor Aragonés, no sé si vol fer ús de la paraula... (Pausa.) Doncs té la 
paraula el diputat Vidal Aragonés, en nom del Grup Parlamentari de la CUP - Cri-
da Constituent.

Vidal Aragonés Chicharro

Sí; gràcies, presidenta. I primer de tot, demanar disculpes. Estem tenint, en el 
dia d’ahir i en el dia d’avui, una comissió monogràfica conjunta de les comissions de 
Treball i Empresa del Parlament de Catalunya relativa a Nissan. Aquest diputat és 
portaveu a les comissions d’Empresa i de Treball, també en aquesta de petroquímica 
de Tarragona, d’Estudi, i per tant ara mateix estava intervenint.

Això sí, senyor Villòria, mentre intervenien d’altres diputats d’altres formacions 
he intentat seguir la seva intervenció, curta i agradable intervenció, però li haig de 
dir que tan agradable ha estat la seva intervenció com insuficient l’informe que vostè 
avui venia a explicar.

Mirin, nosaltres en el seu moment ho vam llegir i de veritat que teníem dubtes 
de si realment es tractava d’un informe o d’un informe que preparava l’informe. Li 
volem dir amb tota aquesta sinceritat. Perquè, de dades concretes que ens puguin 
resoldre realment quins són els problemes que tenim a la petroquímica de Tarrago-
na, en aquest informe no en trobem gaires. I si aquest subgrup s’equivoca, doncs, ho 
resoldrem molt fàcilment, que és que li cursarem una relació de quatre o cinc pre-
guntes molt senzilles perquè ens pugui resoldre.

Realment hi havia únicament una valoració de cent vuitanta metres –crec que hi 
ha hagut un altre diputat que ha fet exactament la mateixa pregunta– sobre riscos, a 
efectes d’explosió? Era això el que tenien des del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya o, més ben dit, des del departament de la Generalitat de Catalunya, a l’hora de 
valorar el risc? Era l’únic que tenien, cent vuitanta metres? 

Segona qüestió. Si tenim deu ajuntaments que no tenen pla d’emergència actua-
litzat, i «actualitat» no significa iniciat, sinó amb tots els seus tràmits administratius 
fins al final, què fa la Generalitat de Catalunya a fi i efecte que aquests ajuntaments 
compleixin amb el que és una obligació legal seva? Perquè una cosa és que hi hagi 
un ajuntament que no compleixi i una altra cosa és que la Generalitat de Catalunya 
miri cap a un altre costat, quan tots i totes sabem que això és una realitat. Una al-
tra cosa després és si fem més o menys responsables les corporacions locals d’això 
i si tenen mitjans, però tenen obligacions, i tots i totes en aquesta sala quan tenim 
obligacions les hem de complir, o si no públicament dir que desobeïm. Nosaltres de 
vegades ho fem.

També que ens pogués aclarir: Protecció Civil va trigar cinquanta minuts a co-
municar-se amb l’empresa? Això ens ho pot confirmar el Govern Generalitat de Ca-
talunya? Cinquanta, amb la direcció d’Iqoxe, estem parlant? I el que això significa, 



DSPC-C 519
30 de juny de 2020

Sessió 7 de la CESSP  10

perquè si tenim un accident de les dimensions com del que estem parlant, que es 
trigui cinquanta minuts és que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar.

També que ens pugui aclarir: Iqoxe ha canviat els darrers mesos de llicència 
ambiental? I si ha canviat, per què ha canviat? I la resposta no pot ser «perquè han 
canviat les coses», les coses sempre canvien, el temps canvia, s’avança, sinó els ele-
ments materials que han determinat el canvi de llicència ambiental. 

I no sabem si ens pot respondre vostè sobre si algun cessament o dimissió al De-
partament d’Empresa respon a alguna qüestió que pugui guardar relació amb Iqoxe i 
aquest... caracteritzem-lo d’accident. Per nosaltres també això seria fonamental. 

I una darrera pregunta també per si ens la vol aclarir. Hi ha trucades al 112, a Pro-
tecció Civil, o del 112 a Protecció Civil, i es trasllada com a resposta, quan la gent del 
Camp de Tarragona pregunta per què no sonen les sirenes, que no tenen clar que hagin 
de sonar les sirenes. Estem parlant durant els primers trenta, quaranta, cinquanta, sei-
xanta i setanta minuts des de l’hora que s’ha situat com a oficial de l’accident. A vostès 
els consta que aquesta va ser la resposta que es va donar? 112, Protecció Civil.

I aquí ho deixaríem. I, novament, senyor Villòria, demanar-li disculpes. Som 
quatre diputats, ens hem d’intentar desdoblar d’aquesta manera, no podem fer més, 
però de veritat que ens hagués agradat estar físicament també en la seva intervenció.

La presidenta

Gràcies, diputat Aragonés. Hem comunicat, eh?, que vostè i...

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta.

La presidenta

...el senyor Rodríguez estaven també en la comissió. 
Té la paraula ara el diputat Civit, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. I benvinguts els dos..., que en aquest cas un sol comparei-
xent, però com que han vingut ambdós, doncs, benvingut i benvinguda.

I en aquest cas, jo després de la intervenció, com ara compartia..., que feia el 
company Aragonés, jo que en aquest cas li faré unes altres preguntes, que crec que 
siguin complementàries. 

Es va dir i es va fer públic el 21 d’abril de 2020 que es demanaria un informe 
extern a la consultora DNV GL i han passat dos mesos, va ser el termini aquest que 
es va donar. Voldríem saber com està l’estat d’aquest informe. Si el tenen, si hi ha 
algun tipus de conclusió, es poden avançar cosetes.

També ara, per exemple, el diputat Aragonés parlava del tema del Plaseqta i la 
implicació de molts ajuntaments. Certament, tenen l’obligatorietat, però hi ha molts 
ajuntaments, sobretot municipis petits que són d’una corona més externa o una se-
gona corona, que es troben en l’obligació, que són municipis petits, tenen pocs re-
cursos, i d’una cosa que no en tenen cap benefici es troben que han de pagar tots uns 
plans de seguretat sense que ningú els hi compensi, ni les empreses, que són les que 
fan el benefici econòmic, ni lògicament l’Administració superior, que els obliga a te-
nir aquests plans de seguretat. Per tant, el Plaseqta ha de ser global a tots els nivells, 
però també amb corresponsabilitat al respecte. 

I, aleshores, per acabar, aquest informe, primer de tot, doncs, celebrar que sortís 
amb l’agilitat que va sortir. És un informe reactiu. Però també ens agradaria, en temes 
de proactivisme, quines mesures concretes, més enllà de lo que hi ha aquí, s’havien 
barallat i que no s’han posat a l’informe de temes de seguretat i de temes de qualitat 
ambiental. Si hi ha alguna cosa que va quedar en el tinter. Perquè, per exemple, aquí 
hi ha cosetes que veiem per temes d’apunts de qualitat ambiental. Els que som del 
territori periòdicament rebem missatges de veïns que estan alarmats per tot el tema 
de les combustions de gasos, que quan tu parles amb les empreses saps per què són 
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aquestes combustions de gasos. Però, clar, també de manera proactiva s’hauria de mi-
rar, perquè no hi hagi aquest alarmisme..., primer, informar i, dos, lògicament, tema 
proactivisme en innovació i mirar que aquests gasos..., donar-los alguna utilitat que 
no sigui simplement cremar amb tota l’afectació ambiental i visual que té al territori. 

I, lògicament, doncs, ja posats a parlar de proactivisme, i ja per acabar, si també 
hi havien plantejat, quan es va començar a elaborar l’informe..., començar a desen-
volupar pel territori nous models de producció química, nous models de producció 
econòmica, com, per exemple, basats en l’economia de l’hidrogen. Perquè tenint en 
compte que és petroquímica, la «petro» algun dia acabarà, sortosament, espero, des-
apareixent. I per tant, doncs la química que tingui unes altres derivades.

Ja està. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara la diputada Teresa Pallarès, en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Villòria, senyora Cervera, per 
la seva compareixença i sobretot també per la feina des del comissionat que s’ha fet 
des del primer moment en el que el president Torra va fer l’encàrrec, no? 

Evidentment que la situació d’un accident com aquest provoca una desestabilit-
zació molt important en un territori en el que estem acostumats a viure amb la in-
dústria química i petroquímica, però, evidentment, com ja es diu i com ja s’ha dit, 
va provocar un canvi de paradigma importantíssim i que ha fet reflexionar i que, 
precisament, ha fet activar també aquest informe. 

És obvi que mai plou a gust de tothom, com hem pogut comprovar, però l’objec-
tiu d’aquest informe, com també vostè diu, no és una investigació. Primera, perquè 
en cap cas estaven en disposició en aquell moment de poder investigar, no?, sinó que 
d’alguna forma era una manera de recollir reaccions, llegeixo literalment: «Preocu-
pacions, suggeriments dels principals actors del territori». I em consta que s’han fet 
moltes reunions, em consta que s’ha visitat molts agents del territori. 

I, evidentment, sempre es pot fer més. Evidentment que sí, però hi ha un munt 
de reunions fetes, un munt de contactes fets, i per tant s’ha recollit, diguem-ne, d’al-
guna forma aquesta sensació d’aquest primer moment. Jo vaig poder estar l’endemà 
mateix al costat del conseller Buch. Van rebre la visita del conseller El Homrani, 
hi va haver també participació de Salut, hi ha hagut participació de tot el Govern i 
vostès es van posar a treballar en tot aquest seguit de reunions per saber quin era 
aquest pols que es vivia al territori, que va ser preocupant, molt preocupant. I aquí 
és on ens hem de centrar. 

En primer lloc, i com es recull a l’informe, un canvi de paradigma, el tenim 
claríssim. Ho tenim clar tots. I per això també l’objectiu d’aquesta comissió i l’ob-
jectiu quan surtin tots els informes que puguem conèixer de totes les investigacions 
judicials..., que llavors és quan es podran prendre decisions, llavors és quan podrem 
parlar amb propietat i podrem saber què és el que passa. 

En primer lloc, jo crec que això ha servit per a aquesta demanda d’opinions, per-
què tothom pugui sentir-se representat. Segur que hi ha col·lectius als que no s’ha 
arribat, n’estic convençuda, però que s’ha arribat a molts també és veritat. I en se-
gon lloc, perquè d’alguna forma ha marcat un full de ruta, una coordinació amb ac-
tuacions del Govern. Que podem dir una altra cosa, però s’ha concretat un Plaseqta 
específic per a Tarragona i s’ha pressupostat. 

A mi el que m’agradaria saber, i en aquesta línia..., penso que això..., amb par-
ticipació o no, podem posar-hi més o menys participació, és un tema que podran 
valorar, però que aquestes propostes..., a mi m’agradaria saber quina ha estat la res-
posta de tots aquests col·lectius amb els que s’han reunit, perquè estic convençuda 
–conec també el sector químic a la zona– que han arribat propostes també que s’hi 
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han pogut recollir. I, en segon lloc, que tot aquest..., jo entenc més aquest full de ruta 
que s’ha començat, amb aquestes propostes per departaments, com teniu previst fer 
aquest seguiment i aquesta coordinació amb les futures actuacions?

En tot cas, des del nostre Grup de Junts per Catalunya, agraïts per aquest infor-
me i evidentment seguirem atentament totes les actuacions que hi hagin al respecte.

Moltes gràcies, senyor Villòria. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara el senyor Villòria. Si dona resposta, doncs, 
ho deixaríem aquí, si no, obriríem un segon torn. Endavant, senyor Villòria.

El viceconseller de la Presidència

Sí, home, jo crec que sí que mereix algun comentari el que han expressat vostès.
Hi ha hagut una certa coincidència que no hi havia rigor; que era senzill, l’infor-

me; que s’havia anat ràpid; que s’havia buscat el moment oportú per fer la presen-
tació, etcètera. 

Jo..., és que estic d’acord amb el que ha comentat la diputada Pallarès, eh? Jo 
no vinc a defensar el meu llibre, és a dir, ni molt menys. Aquest és un informe que 
jo crec que s’ajusta a lo que era la petició que s’havia fet. I la petició era aquesta: 
escoltar el territori i, en base a això, recollir-ho, que els departaments tinguessin 
constància de quines eren aquestes demandes. A partir d’aquí, veure quines eren les 
actuacions que s’havien fet. I aquí, si era necessari, implantar noves actuacions i no-
ves mesures per tal de millorar lo que era la resposta a tot això.

Què vull dir amb això? Que, si m’ho permeten els senyors i senyores diputades, 
i, ho torno a dir, i sent molt respectuós, jo no puc contestar ni entraré a contestar el 
detall d’algunes preguntes que vostès em fan perquè no soc ni el tècnic ni el respon-
sable sectorial d’aquesta qüestió. Vostès..., no els he d’explicar el funcionament del 
Parlament, però tenen les seves comissions sectorials, d’interior, de medi ambient, 
etcètera, que jo crec que és allà on poden, si volen, tirar d’alguna cosa de l’informe 
i preguntar com està una qüestió o com està una altra qüestió. 

És, crec, rellevant dir que això no és una investigació. Hi ha una investigació ju-
dicial en marxa, efectivament. Hi ha una investigació o un informe que s’ha encar-
regat per part del Departament d’Empresa, que preguntaven els terminis. Doncs jo, 
ara mateix, no sé, després d’aquest temps, en quina fase està l’elaboració d’aquest 
informe. Però estic segur que la consellera Chacón o qualsevol càrrec del departa-
ment els podrà informar. 

És a dir, que l’objectiu, entenc, que a mi o a nosaltres se’ns va encomanar va ser 
aquest: recollir, diguem-ne, aquestes opinions, aquestes informacions i aquests sug-
geriments. Que em diguin que les persones que ens van donar aquestes opinions no 
se senten representades en l’informe, em sembla molt bé. Vull dir, o no hem trans... 
(L’orador riu.) Senyor Castillo, o no hem transcrit bé lo que ens van dir –o no hem 
transcrit bé el que ens van dir– o hi ha alguna cosa que no s’ajusta a la realitat. I és 
des del meu punt de vista. Perquè jo crec, i ho dic sincerament, que si han llegit l’in-
forme, que vull entendre que l’han llegit, sí que ens diuen i es posa sobre la taula 
qüestions..., no parlo d’autocrítica perquè no es tractava de fer autocrítica, però sí 
que no hi ha cap aspecte que se’ns hagi transmès a nosaltres que no l’haguem reco-
llit –que no l’haguem recollit. 

Aquesta percepció de manca de confiança, aquesta percepció, moltes vegades, 
que no hi havia agents..., grups i tal que no participaven en l’elaboració dels plans. 
Totes aquestes coses han quedat recollides a l’informe. A partir d’aquí seran els res-
ponsables de cada unitat departamental qui hauran de donar satisfacció a aquestes 
peticions. I jo soc solidari, per descomptat, amb la resta de membres del Govern, 
però ells hauran de complir i fer efectives, diguem-ne, totes aquestes propostes. 

Hi insisteixo, jo no és que no vulgui contestar a les seves preguntes, de moltes no 
tinc resposta, no tinc resposta perquè no entenc que sigui la meva tasca saber-les. 
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Aquest informe es va tancar en el moment que es va acabar i es va presentar, que 
era fruit de l’encàrrec que s’havia fet. 

Per descomptat, i com no pot ser d’una altra manera, respecto la seva opinió i 
respecto que hi hagi gent que hagi participat, «que hagi participat» vol dir que ha-
guem escoltat, que no se senti representada. Ho podem acceptar, però és que jo crec 
que no hi ha més que això. Jo crec que això pot servir a vostès, si volen, com una 
certa guia d’algunes coses que hem recollit, i a partir d’aquí, bé, utilitzar-ho o fer-ho 
servir per al que considerin oportú, eh?

Dit això, jo, en el moment que es va... Per cert, senyora López, quan es fa la... 
(Veus de fons.) No, no, perdoni, eh?, és que casualment... Quan es fa la presentació, 
que vostè diu que valora que pot ser inoportuna, pot ser una qüestió d’agenda, és 
així... Primera. La primera idea del president era presentar-lo al territori, cosa que no 
va ser possible, i es va fer, finalment, perquè teníem la feina feta. I després una altra 
cosa, vostès ja havien començat a treballar. (Veus de fons.) La comissió jo crec que...

La presidenta

Sí, sí, ja havia començat.

El viceconseller de la Presidència

...havia començat a treballar.
En el moment que la comissió comença a treballar... I segurament no ho van fer 

per una qüestió d’oportunisme de cap mena. Vostès començaven a treballar. Potser 
equivocadament vaig pensar que aquest humil informe o recull de dades o diguin-li 
com vulguin podia ser útil a la comissió. Llavors el que vaig fer és traspassar-ho 
perquè el tinguessin vostès i, si hi podia haver algun aclariment sobre aquest infor-
me, fer-lo. Però no va haver-hi cap intenció d’oportunisme polític en aquest cas. Hi 
insisteixo, perquè vostès ja havien començat a treballar. 

I jo creia i ho vaig manifestar, i no va ser possible per qüestions, diguem-ne, 
d’operativa de la comissió, que potser hagués estat bo que aquest hagués sigut la pri-
mera intervenció de la comissió, de dir: «Escoltin, tenen això aquí, si els pot ser útil, 
doncs, endavant, eh?» 

Bé, simplement contestar això. Contestar que no contesto, eh? És a dir, contestar 
al senyor Vidal... No, no, contestar que no contesto a aspectes molt tècnics, a molts 
tècnics, que jo crec que vostès tindran l’oportunitat i tenen, com no pot ser..., bé, és 
que és això, a les comissions sectorials respectives, on poden fer aquest seguiment, 
i si això els pot servir de guia, doncs, benvingut sigui aquest document, que ja no..., 
pel que vostès m’han dit, ja no m’atreveixo a dir si és un informe o no. Jo reivindico 
que ho és, eh?, i que s’ajusta, diguem-ne, en tot cas, a l’encàrrec que nosaltres vam 
rebre. 

La presidenta

Gràcies, senyor Villòria. Algun grup parlamentari vol fer ús de la paraula? Se-
nyor Matías... (Pausa.) No? Senyor Castillo?

Carles Castillo Rosique

Molt molt breument. Igual m’he explicat molt malament, senyor Villòria. Jo crec 
que és un bon informe, jo crec que és un bon punt de partida, és un bon full de ruta, 
un bon guió, una bona guia per saber de què hem de parlar, però crec que li falta 
profunditat. I, sobretot, lo de la participació jo crec que és important i, efectivament, 
és molt simptomàtic. Aquí ha fallat alguna cosa. No dic..., no pretenc insinuar, ni 
molt menys, que vostès no s’hagin reunit amb qui diuen que s’han reunit. Però si els 
sectors o les associacions o les entitats amb les que vostès s’han reunit no se senten 
partícips del resultat, és molt simptomàtic, alguna cosa ha fallat, no? 

I jo penso que, segurament, per un tema de voler anar de pressa, de voler donar 
una visió a la ciutadania que realment s’estava fent alguna cosa, doncs, s’ha volgut 
tirar milles. I jo crec que hagués estat millor, segurament, que hi hagués pogut ha-
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ver un cert retorn o tenir una certa sensibilitat amb aquelles entitats que han volgut 
participar. I segurament això és el que ha passat.

Però, en tot cas, jo crec que és molt important la participació amb la situació que 
tenim, perquè és un bàlsam, allò del «todo para el pueblo, pero sin el pueblo» s’ha 
acabat, senyors. I la gent vol sentir-se partícip. I, per tant, menysvalorar la partici-
pació en un escenari de trencament de la confiança, com el que ens trobem, de des-
confiança total de la ciutadania, doncs, crec que és una mala filosofia per començar 
a redreçar el problema i buscar una solució. Jo crec que hagués estat molt millor, 
segurament, prioritzar la participació a buscar tenir un resultat ràpid.

Però hi insisteixo, jo li agraeixo molt el seu treball, l’esforç de l’equip que ha fet 
aquest informe o com li vulguem dir, i crec que sí que ens serveix realment. Però, com 
a comentaris, com a reflexions, crec que no podem perdre de vista la participació i que 
la ciutadania, sobretot la ciutadania, també els agents socials, etcètera, però sobretot 
la ciutadania i la població, que se senten realment molt preocupats i molt deixats, no? 

Ara fa poc va tornar a haver-hi, no un accident ja, un incident, i tot el barri de 
Bonavista, que està al costat, estaven amb els pèls de punta, no? I era realment una 
cosa poc important. I, a vegades, per falta de transparència, per falta d’informació, 
doncs, es provoca aquesta desconnexió de la ciutadania i de la població.

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies. Senyora... Sí?

Yolanda López Fernández

Sí, sí.

La presidenta

Endavant.

Yolanda López Fernández

Igual, yo se lo digo, igual que es el respeto, pero yo creo que lo que ha pasa-
do aquí, que no es que lo digamos, ni creo que no lo hayan dicho, y aprovechando 
que aquí están los representantes de los trabajadores, lo dijeron públicamente, que 
no se sentían representados con este informe. A lo mejor es que entendieron lo mis-
mo que creo que entendimos todos, que iba a ser un informe profundo –profundo– 
de las carencias y de las soluciones, no una hoja de ruta, que es verdad que parece 
un índice o un... (Veus de fons.) No, no, quiero menospreciar el trabajo de nadie, 
¿eh?, que se me entienda que es con todo el respeto, pero es poco profundo.

Y después le he preguntado, entendiendo, que entiendo que la taula, la mesa de 
trabajo que se hizo..., era para elaborar este informe, le he preguntado cuántas veces 
se reunieron. Y no me lo ha podido contestar. Es que eso no es técnico, supongo que 
me lo puede contestar.

Y, bueno, creo que es eso, que no es que no... Que usted lo ha explicado como 
eso, como una hoja de ruta, como un principio, y creo que a lo mejor todos los agen-
tes tanto como nosotros entendimos que era algo..., un informe de lo que había y de 
lo que se tenía que hacer, más concreto y más en profundidad.

La presidenta

Gràcies. Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Molt breument. Senyor Villòria, miri, nosaltres li volem tras-
lladar una idea molt simple. Pensem que hi ha hagut un problema en el quan, el què 
i amb qui. 

El quan..., i jo ara li diré de memòria i amb això em puc equivocar, de veritat, eh? 
És que ens dona la sensació que, justament, després de ja constituïda la comissió d’es-
tudi, però quan feien la primera sessió amb compareixença..., coneixem, i alguns dipu-



DSPC-C 519
30 de juny de 2020

Sessió 7 de la CESSP  15 

tats i diputades pels mitjans de comunicació, que hi ha un informe del Govern. I quan 
el titular als mitjans de comunicació és «un informe del Govern», el que s’espera és 
una determinada cosa, i per tant el moment en el qual ens arriba, doncs, segurament 
no és el millor, perquè s’ha de fer primer partícip els diputats i les diputades i les per-
sones que han participat d’aquest, simultàniament, i després explicar-ho a la societat. 

El segon és el què. Nosaltres quan li dèiem «document preparatiu» no ho fèiem 
amb cap voluntat de menyspreu, si això és una bona feina, sinó allò que nosaltres 
pensàvem que era el que ha de fer un Govern com el de Generalitat de Catalunya 
amb un document d’aquest tipus. Llavors, ens semblava que era un document prepa-
ratiu pel que nosaltres, si fóssim el Govern..., faríem.

I lo tercer és amb qui. Falten algunes entitats, falten algunes persones, falten al-
guns col·lectius als quals se’ls hi havia de traslladar amb relació a la confecció del 
document. I amb un altre «el qui», que és: quan ni les pròpies persones a les quals 
vostès s’han dirigit se senten representades en el que han dit, doncs, pensem que te-
nim un problema. 

Per tant, si això era un document per preparar unes dades sobre el que havia pas-
sat, benvingut sigui, però no era realment el que esperàvem d’aquest Govern, espe-
ràvem una altra cosa ben diferent. 

I no és responsabilitat seva, si fos responsabilitat seva, aquest subgrup parlamen-
tari ara mateix l’hi estaria dient, no tindria cap problema. És un problema de com 
està funcionant aquest Govern.

La presidenta

Senyor Civit, havia demanat la paraula també?

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. No, en aquest cas dels temes tècnics puc entendre que lògi-
cament, doncs, no és l’objecte d’aquesta sessió i no és la seva responsabilitat ni la 
seva atribució, però entenc que la pregunta que li he fet específica sobre l’informe de 
la consultora noruega..., amb això sí que hauríem de tenir una mica de..., un retorn o 
alguna coseta perquè es va dir que tardaria dos mesos, l’elaboració d’aquest informe. 
Vull dir, i ja han passat, era el 21 d’abril i estem a..., pràcticament, demà és juliol ja.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Senyora Pallarès?

Teresa Pallarès Piqué

Sí, ja, per ser breu i per acabar, però jo hi insisteixo, senyor Villòria, jo crec que 
vostè va complir un encàrrec determinat; que convido tots els grups parlamentaris 
que són més crítics que facin propostes concretes, perquè aquest informe, evident-
ment, ens posiciona amb una informació que crec que ens ha servit, amb propostes 
concretes que estan recollides, i el Plaseqta és un cas concret, però també parla del 
SEM, parla d’un munt de concrecions. 

I, per tant, jo crec que estem en disposició de fer-li arribar per tal que, quan hi 
hagi tant aquest informe de la consultora que s’espera com aquest seguiment de les 
accions que siguin, doncs, puguin ser una mica representades per tothom, tot i que 
mai plou a gust de tothom. I això és una obvietat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Senyor Alonso. Me l’he saltat, perdó.

Matías Alonso Ruiz

Molt breument, presidenta. Només per dir que, efectivament, estem en aquesta 
comissió per a això, per acabar fent un informe i unes propostes de millora i el re-
sultat de la comissió serà això, eh?
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La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Villòria, vol contestar 
aquestes preguntes concretes o prefereix que intervingui...? (Veus de fons.) Sí, sí, pot 
tenir el torn, sí. (Veus de fons.) No, no, no. (Veus de fons.) No, no obre torn, senzilla-
ment vostè tanca perquè és el compareixent. 

El viceconseller de la Presidència

No, no. No ho deia per això, no ho deia pas per això, eh? Ho deia perquè el tema 
de les reunions la senyora Cervera ara li contestarà. 

Però, jo hi insisteixo. No és cap retret, eh?, senyor Vidal, però jo he començat 
la meva intervenció dient que havia seguit les comissions, i en alguna comissió ja 
s’havia fet crítica, ja s’havia comentat l’informe, s’havia dit. «Home, aquest informe 
no ha de centrar el...» I jo ho he dit, que estava d’acord amb aquest posicionament. 
I deia que la feina a la comissió, com ara deia el senyor Alonso, ha d’anar molt més 
enllà d’això. Això és una altra qüestió. Vostès faran les seves conclusions, vostès fa-
ran les seves preguntes a cada departament, a cada responsable i tal, i faran la seva 
tasca de control, com no pot ser d’una altra manera.

Només un tema que volia comentar, eh? Ho dic perquè s’ha repetit diverses ve-
gades, i si m’ho volen dir després en privat, m’ho diuen. És a dir, aquesta..., deien..., 
la gent que vostès han escoltat no se senten partícips de l’informe. Bé, no ho sé, això 
vol dir que, hi insisteixo, que potser no han recollit les seves..., això. Però a nosaltres 
només ens consta una disconformitat pública en relació amb aquesta qüestió. Ningú 
dels que nosaltres hem rebut, ens hem reunit, hem estat parlant i tal ens ha mani-
festat ni que això era magnífic ni que això no els representava. Ho dic simplement 
també, en tot cas, per lo que..., la informació..., lo que a mi m’ha arribat.

Fins aquí vull... Ah, perdó, senyora Cervera.

La presidenta

Si vol contestar les dos preguntes concretes, que pugui...

La responsable de Coordinació i Seguiment de Projectes Estratègics 
(Consol Cervera i Macià)

Sí, em sembla que demanava el nombre de reunions mantingudes. Van ser deu 
reunions amb actors externs, és a dir, amb participants en el territori, i quatre inter-
nes, només en l’àmbit intern dels departaments de la Generalitat. Això pel que fa a 
la taula, a les reunions de la taula. Independentment, altres conselleries amb les se-
ves competències han tingut altres reunions amb els diferents actors. Només parlo 
de l’activitat de la taula, que era per elaborar aquest informe i recollir les demandes. 
De deu..., es van fer en deu reunions, i quatre internes per posar les conclusions amb 
els diferents departaments.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Abans de passar a la següent compareixença, haurem de 
parar un moment perquè s’ha de fer el procés de desinfecció, canviar els membres 
de la Mesa, etcètera. 

I abans que tanquin, només per aclarir, havíem constituït la comissió d’estudi, 
havíem fet, jo diria, la primera sessió i havíem parlat del pla de treball i tal. És ve-
ritat que amb tot això ens ha caigut el confinament, i per tant hem anat... Va ser 
en aquell moment que es va fer públic. En el moment en què es va fer públic jo 
em vaig dirigir a les Relacions Institucionals del Departament de Presidència per 
conèixer l’informe. El senyor Vitòria me’l va fer a mans i jo el vaig trametre a tota 
la comissió. 

I també deixar clar que és un acord d’aquesta Mesa que totes les preguntes que 
s’han fet als consellers estan integrades en la documentació i que no faríem compa-
reixences per comissions, sinó que aquesta comissió intentaria recollir el treball del 
Govern, les mateixes sessions que haurien de ser de control, per poder tenir tota la 
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informació exhaustiva. Ho dic per al coneixement i per al record de tots perquè han 
passat molts dies i a vegades ens n’oblidem.

Pararem dos minuts perquè els serveis de la cambra puguin desinfectar.
Gràcies. I agrair al senyor Villòria i a la senyora Cervera la seva presència aquí.

El viceconseller de la Presidència

I jo també a tots vostès i, més enllà d’això, estic de la seva disposició per si em 
necessiten o puc ser útil a aquesta comissió o a qualsevol de vostès. 

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i onze minuts i es reprèn a les cinc i 

quatre minuts.

La presidenta

Continuem. Com ara, tal com hem fet altres vegades també, eh?, agrupem una 
mica, per entendre’ns, per temàtiques... Tenim tres compareixents, que són el senyor 
Fernando Terrado, del... –sí, no? (Veus de fons.) Ah, és que sense mascareta jo ja 
m’he despistat–, representant del Comitè d’Empresa d’Iqoxe; el senyor José Antonio 
Hernández Martínez, secretari general de Comissions Obreres d’Indústria de Cata-
lunya, i el senyor Àngel Clua –perfecte–, secretari general d’UGT - FICA de Tarra-
gona. 

Com que ens obliguen, no només a la distància... Ens obliguen no, també és una 
responsabilitat de tots. El que farem serà, en el moment en què acabi la intervenció 
el representant de Comissions Obreres, farem un canvi, és un segon, perquè es faci 
la desinfecció i baixarà... (Veus de fons.) O la pot fer des d’aquí, com vostè vulgui. 
Sí, m’és igual, es pot fer des de la mesa, des d’aquí o des d’on sigui.

En tot cas, comunicar que farem les tres intervencions seguides i, aleshores, do-
narem la paraula als diputats i diputades i així, diguéssim, podran fer, doncs, totes 
les preguntes, no a cada un, sinó a qui vulguin, de les tres intervencions que s’hagin 
produït.

Jo no sé si amb un temps, que és el que acostumem a donar quan hi han més 
intervencions d’aquestes característiques, de deu minuts, per a cada un de vostès, 
daixò, i els diputats, com sempre, saben que entre cinc i..., doncs van organitzant-se. 
D’acord?

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa d’Iqoxe 
357-00708/12

Començarem, doncs, pel senyor Fernando Terrado, representant del Comitè 
d’Empresa d’Iqoxe. 

També deixar clar que, una vegada han parlat els diputats, tenen una altra vega-
da vostès dret a la paraula i, si ells volen, poden replicar. I, com són compareixents, 
poden tancar vostès la sessió. D’acord?

Per tant, donarem la paraula primer al senyor Fernando Terrado, representant del 
Comitè d’Empresa d’Iqoxe. Té la paraula.

Fernando Terrado Sánchez (representant del Comitè d’Empresa d’Iqoxe)

Hola, bona tarda. Bé, com ha dit la presidenta, em dic Fernando Terrado Sánchez, 
soc, bé, era el president del comitè d’empresa en aquells moments, ara fa poc temps 
que es va fer un relleu, però, bé, van decidir que hi seria jo perquè porto més de deu 
anys com a president del Comitè d’Empresa, i al mateix temps també soc membre 
de l’executiva d’UGT.

Jo porto treballant en l’empresa, a Iqoxe, des de fa trenta-un anys, d’acord?, i la 
meitat de la meva vida professional ha estat en producció, en la planta d’òxid d’etilè, 
i pràcticament la meitat de l’altra vida professional dintre d’aquests llargs trenta-un 
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anys estan en el Departament de Serveis Generals, que comprèn les àrees de medi 
ambient, seguretat, qualitat i administració de fàbrica, i la meva principal feina és a 
cavall entre la seguretat laboral i l’administració de fàbrica. 

Bé, durant aquests mesos que han succeït des del tràgic i dolorós accident esde-
vingut el dia 14 de gener a les instal·lacions d’Iqoxe s’ha publicat una ingent quan-
titat de notícies i jo crec que lo que em toca és, únicament, comentar aquells temes 
que tenen relació amb les relacions del comitè d’empresa i l’empresa, d’acord? S’han 
dit moltes coses, però, sobretot, com a representant del Comitè d’Empresa, em toca 
això. 

Bé, ens hem de situar, perquè, com he dit, s’han dit moltes coses sobre Iqoxe, i 
jo crec que ens hem de situar. L’1 d’abril del 2014 l’empresa IQA, que abans ens dè-
iem IQA, que pertanyíem al grup La Seda de Barcelona, va ser adquirida pel grup 
industrial Cristian Lay perquè nosaltres..., el grup La Seda de Barcelona estava im-
mers en un concurs de creditors de liquidació, és a dir, estaven venent les empreses 
perquè el grup havia fet fallida.

Aquesta relació, a partir de l’1 d’abril, quan el grup Cristian Lay es fa càrrec..., 
han estat sempre directament amb el propietari o amb el major accionista del grup, 
que era Ricardo Leal, i bàsicament, sobretot, amb el director executiu, José Luis 
Morlanes Galindo, que és actualment el CEO d’Iqoxe, d’acord?

El senyor Morlanes ja el coneixíem, el Comitè d’Empresa, de les nostres rela-
cions amb el grup industrial La Seda de Barcelona. Havia estat president durant una 
època, però al final en el concurs de creditors ja no estava de president, ja hi havia 
hagut... A veure, el grup La Seda de Barcelona va tenir un final molt convuls i nos-
altres vam patir aquesta convulsió, no?

Quan van adquirir, el grup Cristian Lay, l’empresa Iqoxe, la nova direcció va ex-
posar al Comitè d’Empresa els objectius de la companyia. Els seus objectius, bàsica-
ment, eren els de consolidar l’empresa i fer-la créixer en el mercat, bàsicament, d’òxid 
d’etilè i derivats d’òxid d’etilè i òxid de propilè, i que tenia intenció de fer les inver-
sions necessàries per a fer créixer i consolidar Iqoxe i intentar deixar el mercat del 
glicol, que era un mercat que és molt volàtil i, bé, bastant desastrós, d’acord?

Durant aquest any 2014 la direcció es va dedicar a realitzar un estudi de les ne-
cessitats de l’empresa i durant el 2015 van començar a iniciar-se les inversions a les 
unitats de producció. En primer lloc es va realitzar una ampliació de la capacitat de 
producció de la unitat 2.500. Posteriorment es va construir i es va posar en marxa 
la malaurada..., bé, la de mal record, la unitat 3.100, en el 2017. I finalment, es va 
construir la unitat 3.200 a l’any 2019. 

Durant aquest mateix any, durant l’any 2019, l’empresa continuava treballant i 
tenia diversos projectes, entre ells una probable unitat 3.300 de derivats i, bé, una 
obra de gran envergadura, que era fer una unitat tres mil de fabricació d’òxid d’etilè. 

A més a més, durant aquest temps també se va adquirir una altra empresa, que 
pertanyia al grup industrial Celanese, que era la fabricació de PVA d’emulsions en 
el complex Clariant. És una empresa petita, té uns trenta treballadors, i la va adqui-
rir el grup i, bé, pertanyia..., som la mateixa empresa, tenim el mateix CIF, amb dos 
centres de treball. Això durant aquests quatre anys, no? 

Just l’empresa Cristian Lay va comprar Iqoxe, bé, vam començar a negociar el 
conveni perquè, bé, portàvem, degut al concurs de creditors, dos anys pràcticament 
sense convenis, sense augments, i, bé, vam començar..., tenia el conveni i vam co-
mençar a negociar el conveni, que va resultar un conveni 2014-2018. És de conei-
xement general que va ser un conveni difícil, que va dividir la plantilla, perquè, bé, 
es van haver de fer alguns sacrificis. 

I, bàsicament, en aquest conveni l’empresa lo que va demanar en el seu moment 
era..., volia estabilitat, per això és 2014-2018, és un conveni llarg. I necessitava cer-
ta estabilitat i sobretot necessitava dos anys primers en una congelació salarial, una 
moderació salarial, i els tres anys següents, doncs, uns augments que es van signar, 
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un 04, un 05, alguna part econòmica fixa i, evidentment, algunes, també, retallades, 
sobretot en aspectes econòmics, no?

Bé, va ser un conveni difícil, molt difícil. Veníem d’una situació difícil. Teníem 
un futur incert, sí que era una companya nova, però tampoc coneixíem molt... I, bé, 
vam apostar per això, d’acord?

No només..., el conveni també va portar una reorganització del treball a torns, un 
ajust en la plantilla, bàsicament de la unitat dos mil, i en les altres seccions de l’em-
presa. És a dir, es va ajustar molt lo que és la plantilla, sobretot a les circumstàncies 
en aquell moment, que és lo que era Iqoxe, tres unitats de producció de derivats i 
la unitat dos mil. Es va fer un estudi i es va ajustar moltíssim la plantilla a aquelles 
circumstàncies.

Com he dit anteriorment, durant aquests cinc anys l’empresa ha crescut molt. Es 
va ampliar la capacitat d’una planta de producció de derivats i es van fabricar dos 
plantes més. 

Tenint en compte que nosaltres..., pel nostre tipus de treball, la unitat dos mil 
cada any, any i mig..., es necessita un canvi de catalitzador, o sigui, un esforç molt 
important per part de la plantilla per tirar endavant, evidentment, acompanyat per 
unes inversions de l’empresa, d’acord?

Realment els problemes a l’empresa –i dic «els problemes a l’empresa» sempre 
des del punt de vista laboral, d’acord?– comencen, doncs, pràcticament una vegada 
signat el conveni, no? Comencem a veure que les interpretacions del conveni són 
molt interessades i, bé, molt restrictives. I la veritat és que no hi estàvem acostu-
mats, no? A les altres direccions sempre s’intentaven arreglar les diferències d’in-
terpretació del conveni internament, però, bé, aquesta empresa va començar a tirar 
pel davant. Tant és així que la primera va ser, doncs, un incompliment en l’aportació 
del pla de pensions, que vam haver de denunciar. Vam guanyar el judici en primera 
instància i ara fa poc hem guanyat el judici en segona instància al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.

Durant aquest temps, bé, l’empresa anava invertint, nosaltres anàvem treballant 
durament, però, com deia, hi havia interpretacions dispars. Això ens ha portat que 
aquest comitè d’empresa..., jo porto molts anys a l’empresa i uns quants més en el co-
mitè. La veritat és que denúncies davant la Inspecció de Treball n’havíem posat molt 
poques en anteriors..., la veritat és que molt poques. Bé, amb aquesta hem batut rè-
cords –hem batut rècords–, hem fet moltes denúncies, però bàsicament laborals. 

Jo lo que tinc aquí apuntat que hagi presentat el Comitè d’Empresa..., fan refe-
rència, bé, doncs, una a inspecció de treball, en el 2015, sobre el pla de pensions i un 
premi d’antiguitat, que deia l’empresa que com que no portava vint-i-cinc anys no el 
pagava; denúncia en la interpretació de les hores extres, de com es pagaven, sobretot 
la jornada flexible, jornada irregular. I ara últimament van posar, en el 2019, denún-
cies el comitè sobre els contractes, personal, eventual, vam considerar els companys 
del Comitè d’Empresa que, bé, hi havia contractes que podien ser fora de llei i que 
podria ser que els treballadors haurien de ser fixos, no? I també sobre el fitxatge. 
Va coincidir la nova llei sobre control presencial i no hi estàvem d’acord perquè de-
manàvem la informació i no ens la donava. I últimament també, l’última, del 2009, 
sobre la modificació de jornada. 

Això són les denúncies que jo, com a president del Comitè fins al seu moment, 
tinc contrastades. Si hi ha més denúncies laborals o de seguretat, han estat per part 
d’unes altres seccions sindicals que no han estat al Comitè d’Empresa. Sí que em 
consta que els companys de Comissions en el seu moment van presentar una deman-
da amb relació al Decret 1215, sobre disposicions mínimes de seguretat, però fins 
aquí és lo que sé, no? No hi ha més denúncies per part del Comitè d’Empresa. Ho 
dic perquè en la premsa ha sortit que, bé..., no sé quantes quantitats de denúncies, 
sobretot del tema laboral, el tema... Bé, jo, com a president del Comitè, lo que dic és 
que això és lo que hi ha, tot lo demés, doncs, són reculls de premsa, d’acord?
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També han aparegut moltíssimes notícies en la premsa, no?, que Iqoxe acumula-
va incidents de seguretat, setanta i escaig, i tal. Bé, a veure, la indústria química té 
mecanismes de seguretat i de control, bàsicament que són near misses, que és una 
notificació d’incidents, no? Doncs d’aquestos, no setanta-tres; ho vaig estar mirant 
l’altre dia: cent i escaig. Per què? Perquè, bé, la indústria química lo que intenta és 
que, des de la base, els accidents no arribin a accident, no? I, bé, això és lo que hi ha. 
Llavors, bé, a vegades la premsa, doncs, ha dit coses que no toquen, no?

Jo crec que el major, com he dit abans, dels problemes que hem trobat en la re-
lació del Comitè d’Empresa i els treballadors ha estat l’ajustada plantilla que hi ha-
via, que es va ajustar el 2014 i principis de 2015. I aquesta plantilla pràcticament ha 
estat, ha romàs, inalterable malgrat el creixement industrial de la companyia, com 
hem esmentat abans.

Això vol dir que la càrrega de treball dels treballadors, de producció, d’adminis-
tració, d’oficines, de totes la secció, de manteniment, de serveis generals, d’informà-
tica, ha estat molt alta i és molt alta. Aquest és el problema que el Comitè d’Empresa 
ha lluitat i està lluitant actualment. Les plantilles, des del nostre punt de vista, no 
han crescut en funció de la crescuda industrial de l’empresa, i ho hem repetit hasta 
la saciedad; jo, com a president, perquè em tocava, per això estava, recolzat pels 
meus companys, d’acord?

I continuem amb el problema. Tant és així que en el seu moment, l’any passat, 
crec recordar, vam fer una avaluació de riscos. Evidentment, nosaltres tenim totes 
les avaluacions de riscos, ho tenim tot fet, i vam renovar l’avaluació de riscos psico-
socials, que es refereix a la càrrega de treball, estrès, tal. Bé, els resultats van ser molt 
dolents –molt dolents–, sobretot en el sistema de rol i càrrega de treball. I és indica-
tiu dir que en totes les seccions estava molt alt, però on estava més alt era en la part 
d’oficines i l’administració. O sigui, en producció era altíssim, però en administració 
també. Per tant, vull dir que la càrrega de treball és això, no?

Indicar també que en el conveni, crec que som de les úniques o pràcticament 
l’única empresa, tenim establert plantilles de mínims en producció. És a dir, són mí-
nims de seguretat, és a dir, lo que hi ha ara establert és que la unitat dos mil, la que 
prefabrica òxid d’etilè, té una plantilla de quatre operadors i un contramestre per sis 
torns. És a dir, en cap moment aquesta planta pot estar a menys..., per sota d’aquests 
treballadors. En la unitat de derivats les plantilles de mínims són dos operadors, un 
contramestre, en tres plantes de producció, tres reactors o tres unitats, d’acord? Això 
és lo que tenim establert. 

Què és lo que passa? Quan l’empresa comunica i inicia els treballs de la fabrica-
ció, de la construcció de la unitat 3.200, el comitè, evidentment, li comunica a l’em-
presa que per a operar aquest reactor, i la 350 era una planta molt petita que estava 
destinada a fer només assajos..., que en aquesta planta, aquesta unitat, si no amplia 
la plantilla, no la podrà operar. Això ja li diu el comitè. Coincidint que, a més, es-
tàvem negociant el conveni. L’any passat vam començar a negociar el conveni del 
metall, d’acord?

L’any passat vam començar a negociar el conveni en el qual incloíem, doncs, 
l’ampliació de les plantilles mínimes de seguretat, preveient la posada en marxa de 
3.200 docents i un futur de 3.300 i un futur..., no? Volíem deixar lligades unes plan-
tilles mínimes. Però, bé, se’ns va passar l’any per diverses circumstàncies, vam fer 
una pròrroga perquè no s’apliqués la ultraactivitat de vigència, a veure i si algun dia 
algú canvia la reforma laboral i aconseguim que no haguem que patir els comitès 
d’empresa i el sindicat la ultraactivitat. A veure si ho aconseguim, d’acord?, que les 
empreses no tinguin aquesta eina tan important que «si se t’acaba el conveni, t’apli-
co el estatuto o el conveni marco». Seria important, no?, perquè negociar aquesta 
eina, aquesta destral al coll, doncs, és complicat.

Bé, la negociació col·lectiva, com no podia ser d’una altra manera..., el conve-
ni col·lectiu ha estat complicat. L’empresa..., nosaltres volem començar a recuperar 
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lo que durant aquests cinc anys, quasi sis ja, hem perdut. Volíem negociar tema 
d’organització, tema de mínims i tema de diners. Bé, ha estat molt complicat, s’ha 
allargat molt en el temps. I això ens va portar... Entre mitges es va posar la 3.200 
en marxa, l’empresa va contractar personal, un operador més; nosaltres volíem dos 
operadors més per torn en la unitat de derivats. De moment l’empresa en va contrac-
tar un per operar a aquestes plantes, amb personal eventual, clar, contractes d’obra 
i servei o..., bé.

La negociació col·lectiva no avançava i això ens va portar, tothom ho sap i és pú-
blic, a una vaga per les nostres reivindicacions el 17 de desembre, crec. Va coincidir 
també... L’empresa ja ens ho va advertir en una reunió trimestral d’octubre, que el 
tema industrial començava a estar una mica fluix, que no es veia..., estava una mica 
complicat. I, bé, arribar..., l’any 2019 no era tan bo com esperàvem. Bé, si a l’agost 
tenies 10 milions de benefici sobre 12, doncs, bé, nosaltres pensem que tampoc es-
tava tan malament, però bé. Al final són interpretacions, no?

Bé, però al desembre ja ens comunica l’empresa que els ha baixat molt les de-
mandes i que aturaran plantes de producció. Lo que fan és deixar treballant tres 
plantes de les quatre grans, 2.500, 2.360, 3.100 i 3.200, doncs, jugant amb elles en 
funció dels productes que necessitaven, en tres plantes i amb dos operadors, que és 
lo que marcava el conveni. A la resta dels companys, els que tenien contracte even-
tual, l’empresa..., bé, va rescindir aquestos contractes, considerant que mentre esta-
ven les plantes parades no era necessari tindre aquests treballadors. 

Nosaltres, evidentment, com a comitè d’empresa, no hi estàvem d’acord. Pri-
mer, perquè perdíem llocs de treball i, segon, perquè consideràvem que era un tema 
temporal i que es podia aprofitar aquella circumstància de baixada de producció 
perquè aquests companys que són nous poguessin acabar de formar-se, aprendre i 
agafar experiència i ser el futur dels operadors; hi ha gent gran dintre de l’opera-
ció, i que seria el futur, tenint en compte el que van dir: «Això és una inversió en 
formació perquè quan puguis posar els cinc reactors en marxa tinguis la gent amb 
experiència», perquè un operador, com tot..., té els estudis, té la formació teòrica, 
però al final és l’experiència la que et dona el plus de poder portar les plantes molt 
ben portades. Si ja sabien portar un reactor, en un mes o un mes i mig o dos mesos 
que podia durar això, podies portar dos, tres reactors, amb la qual cosa tot seria mi-
llor. Bé, l’empresa va considerar que no era així i va acomiadar els treballadors o va 
rescindir els contractes. 

Aquesta càrrega de treball ha provocat doncs això, com he dit abans, una avalua-
ció de riscos en què tothom està molt molt saturat de treball, que inclús en alguns 
col·lectius el poder complir amb els objectius marcats faci que prolongui la jornada, 
a vegades, més que de lo que correspon i, evidentment, sense remunerar. 

I que, bé, estem aquí. Ara mateix no vam poder reprendre el tema del conveni 
col·lectiu perquè va passar lo que va passar el dia 10 de gener i el 14 de gener, i aquí 
estem pendents, d’acord?

Des del Comitè d’Empresa sempre hem hagut de ser dialogants, sempre hem pre-
ferit arribar a acords dintre d’una taula de negociació, amb una comissió paritària, 
que arribar a Inspecció de Treball o arribar al jutjat. Amb aquesta empresa va resultar 
difícil. Resulta difícil. És complicat. La gent.., bé, doncs, està molt carregada de feina 
i evidentment protesten i ens ho diuen a nosaltres. I nosaltres, bé, amb els mitjans fem 
lo que podem. Últimament hem posat dues denúncies. Fa quatre dies els companys de 
Comissions van acordar posar una altra denúncia pel tema de..., hòstia, ara no me’n 
recordo; per un altre tema. I aquí estem, d’acord?

Això és lo que toca en el tema laboral. És complicat, lo que passa que jo ja, ho 
torno a repetir, s’han dit moltes coses a vegades que són difícils d’entendre quan es-
tàs treballant dintre, no?

Jo demano una mica de respecte per a Iqoxe perquè..., ja sé que som una em-
presa petita, som un grup industrial gran però som una empresa petita. Però, bé, som 
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una empresa important dintre del sector. Treballem cent treballadors directes i una 
cinquantena exteriors. Jo comprenc i entenc i, a més, comparteixo que s’exigeixi a 
l’empresa i a la direcció tot lo que s’hagi d’exigir. Jo visc a Torreforta. Jo visc a cinc-
cents metres d’on va caure el míssil, d’acord?, a cinc-cents metres. Jo estava en casa 
quan va passar i em va tremolar la casa, em va tremolar, d’acord? A més a més, per 
les meves tasques, em vaig presentar a l’empresa per veure si podia ajudar i durant 
molts dies vam estar allí, no? 

Llavors, bé, s’estan dient moltes coses, del PAU, que si van sonar les alarmes, no 
van sonar les alarmes, que si es va activar, que si vam trucar, no vam trucar. Home, 
a mi m’agradaria deixar clar que cap pla d’autoprotecció, cap pla de res de res és im-
possible que contempli que en una explosió d’una hipòtesi que no està contemplada, 
perquè s’estan barrejant coses, d’acord?..., una hipòtesi que no està contemplada, que 
ja sabrem per l’empresa que ha contractat la Generalitat o per l’empresa que va con-
tractar la mateixa empresa, l’Institut Químic de Sarrià, és possible que sapiguem què 
ha passat, i aleshores és quan s’han de prendre mesures perquè no torni a passar. 

Però us dic una cosa, quan va passar, quan va explotar la 3.100, en el reactor 
3.131, va desaparèixer la meitat de la plantilla, d’acord?, la meitat de la plantilla. Se 
la va emportar, d’un cop, es va emportar el que devia ser director d’emergència, el 
senyor Òscar Saladié, el que devia ser el cap d’intervenció, Òscar Atance, d’acord? 
I molt més de gent. Amb lo que quedava de la plantilla, el senyor Ferran Cabré, 
cap de planta de la unitat dos mil, que coneixia la tres mil, i amb dos operadors, 
va aconseguir posar lo mínim de seguretat al que quedava de la planta. I els altres 
dos operadors i el cap de torn van parar la unitat dos mil amb seguretat. O sigui, la 
meitat de la plantilla. Una mica de resp... Jo crec que s’han dit massa coses que no 
són veritat.

I, evidentment, doncs, potser no es va avisar a temps a Cecat. És que potser 
algú hauria de pensar que no hi havia ningú per a avisar a Cecat, per dir què havia 
passat en la 3.100. Perquè el PAU té un procediment, evidentment. La persona que 
detecta..., a més, ho diu una persona que organitza les PAU, que organitza les emer-
gències, que organitza els simulacres, que està en seguretat, que treballa al PAU. El 
PAU t’està dient que algú detecta l’emergència i avisa, però és que no hi havia ningú 
per avisar, d’acord? Perquè els companys o estaven desapareguts o estaven parant la 
planta perquè que no passés res més, d’acord? Llavors, bé, jo només dic això. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Terrado. 

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres
357-00749/12

Donaríem ara la paraula al senyor José Antonio Hernández Martínez, secreta-
ri general de Comissions Obreres d’Indústria de Catalunya. Té la paraula.

José Antonio Hernández Martínez (secretari general de Comissions 
Obreres d’Indústria de Catalunya)

Molt bé, moltes gràcies. Molt bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, evident-
ment, agrair-vos l’oportunitat que ens doneu a Comissions Obreres, a la comissió 
general de Catalunya de poder intervindre en aquesta comissió i de poder traslladar 
quina és la posició del sindicat davant d’un tema que per nosaltres és molt impor-
tant, com és la seguretat del polígon petroquímic de Tarragona, en lo que té a veure, 
evidentment, de forma directa amb els treballadors i les treballadores que treballen 
habitualment al polígon, però també i sobretot amb el conjunt de la ciutadania; i per-
què des del sindicat, des de Comissions Obreres, ja treballa sobre aquest tema histò-
ricament i amb una especial intensitat els darrers mesos o els darrers anys.
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Jo intentaré ajustar el temps al màxim possible. Evidentment deu minuts són jus-
tos, però intentaré, ni que sigui de forma telegràfica..., i en tot cas després ampliaré 
amb les respostes els dubtes que puguem tindre. 

Però sí que m’agradaria situar la seguretat en relació amb el polígon petroquímic 
en quatre plànols, que la puguem analitzar des de quatre plànols. Un de caràcter 
general, veient l’històric dels darrers anys; un altre que és l’actuació dels agents im-
plicats, especialment, evidentment, principalment de les empreses que són les res-
ponsables de la seguretat, però també de l’Administració, en aquest cas del Govern, 
que és qui té les competències per poder actuar davant d’algunes qüestions. Tocarem 
també, com no pot ser d’altra forma, l’exemple d’Iqoxe. Jo crec que és un exemple 
paradigmàtic del que està passant i el que ens porta certa cultura empresarial en 
aquest país. I sobretot, perquè jo tinc un objectiu avui aquí, que jo crec que no em 
costarà perquè en som conscients, i és relacionar la precarietat laboral la seguretat, 
amb la sinistralitat. Jo crec que això és fonamental i jo el que espero avui, perquè 
crec que aquest Parlament té capacitat legislativa i té capacitat sobretot també de 
control i de fer un seguiment de l’acció de Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i que tenim competències plenes gairebé en tots els temes que hem de tractar..., jo 
crec que tenim molta feina a fer. Però sobretot intentar vincular això, que la preca-
rietat és sinònim de sinistralitat, i en aquest cas és molt evident. 

Dades objectives. Darrers catorze mesos. Hem tingut quatre persones mortes i 
més d’una vintena de ferits greus, en un polígon que treballen habitualment unes 
onze o dotze mil persones. I després hi ha més treballadors de forma induïda. Si a la 
SEAT, que n’hi treballen deu o dotze mil, a Martorell, se’ns haguessin matat quatre 
persones en un any i haguéssim tingut més de vint i escaig treballadors ferits greus, 
seria un escàndol. Però, bé, aquesta és la situació que tenim al polígon químic de 
Tarragona. I amb això, i després ho diré, no vull dir que no s’estigui treballant amb 
seguretat, compte. Es fa i es treballa amb seguretat, però no és suficient. Jo crec que 
és evident.

Els darrers catorze mesos, eh?, des del 31 de maig de l’any 2019. L’accident de 
Carburos Metálicos, amb un company que va morir, quinze ferits; el 7 de juliol, 
l’incendi de Miasa; el 12 de juliol, l’incendi de Clariant; una fuita de clor que va ha-
ver-hi a Ercros; el 14 de gener del 2020, l’accident d’Iqoxe, amb tres persones –dos 
treballadors i un ciutadà– mortes a l’accident. Però han continuat després. És que 
el 20 de febrer vam tindre una fuita a Repsol d’àcid sulfhídric, també va comportar 
confinament i activació del Plaseqta. És que el 25 de febrer vam tornar a tenir una 
altra fuita a Carburos Metálicos, la de l’accident del maig del 2019, amb una fuita de 
protòxid de nitrogen també, que va comportar confinament. I per últim, el 2 d’abril, 
recentment, vam tindre un vessament d’oli a la planta de Dow Chemical, eh? Això 
són els accidents que hem tingut els darrers catorze mesos. És lo que està passant. 
O sigui, això no és alguna cosa que podem valorar, no, això està passant. 

Davant d’aquest escenari... A veure, nosaltres quan diem que la precarietat labo-
ral té una relació directa amb la sinistralitat lo que estem dient és que, si bé és cert, 
perquè és cert i és així, que al sector químic hi ha una alta estabilitat laboral, pro-
bablement de les més altes, hi ha un 95 per cent d’estabilitat laboral, fixa, el man-
teniment..., també és cert que el sector químic no només són els treballadors de les 
empreses químiques, són els treballadors de les empreses auxiliars, de manteniment, 
de serveis, etcètera, on no hi ha tanta estabilitat ni hi ha tanta ocupació. 

A més a més, el sector químic, com la resta de sectors –el de l’automoció, el de 
l’alimentació, tots els sectors–, ha dut a terme una política molt agressiva en les dar-
reres dècades d’externalitzar serveis. Això ho han fet..., és, bé, una forma d’entendre 
l’explotació d’una indústria. Bé, això, aquesta subcontractació, aquesta externalitza-
ció de serveis permanents, comporta..., això és mercantilitzar lo que abans eren re-
lacions laborals. I això, que el paper ho aguanta molt bé –el paper ho aguanta molt 
bé–, la realitat no ho aguanta tant.
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Llavors, Comissions Obreres hem estat els darrers anys, especialment els dar-
rers quinze anys, intentant fer un treball molt específic davant d’aquesta realitat al 
polígon químic com a altres sectors, però al polígon químic de Tarragona. I ho dic 
perquè hem estat treballant sobretot en tres aspectes principals. 

Primer, intentar garantir l’estabilitat de l’ocupació, no només en les empreses prin-
cipals, sinó també en les empreses auxiliars. I hem hagut de mobilitzar els treballa-
dors per aconseguir que s’introduís la subrogació a diferents convenis, principalment 
el del metall. Ens va costar nou dies de vaga en el seu dia per poder aconseguir-ho.

Hem estat també lluitant en el plànol de la seguretat, insistint que cal aprofundir 
molt més en la coordinació d’activitats preventives. Els comitès intercontactes de 
salut laboral són una proposta dels sindicats; això de la mà dels companys de lluita 
també ho hem estat fent i ho estem intentant tirar cap endavant. I després altres con-
dicions que tenen a veure amb les condicions de treball habituals dels treballadors i 
les treballadores, de salari, de temps, etcètera. És a dir, intentar des de la negociació 
col·lectiva i des de l’acció que podem fer com a sindicats, que no és fàcil, ni moltes 
vegades és suficient o que evidentment no és suficient, intentar pal·liar els efectes 
que té una cultura d’explotació industrial, que porta lo que porta.

Tot això no només ha estat una constant durant els darrers anys, com deia, sinó 
que, especialment i abans de l’accident d’Iqoxe, Comissions Obreres ja vam sortir 
l’any 2019, sobretot arran de l’accident de Carburos Metálicos, a denunciar aquesta 
situació. I vam estar denunciant mediàticament, públicament, que hi havia una situa-
ció que començava a ser alarmant i que calia actuar. I emplaçàvem els dos actors, em-
plaçàvem tant l’Administració, evidentment el Govern de la Generalitat, però sobretot 
les empreses, que són els responsables, que prenguessin totes les mesures necessàries 
per poder invertir aquesta tendència. I vam tenir reunions, ens vam reunir dos vega-
des amb l’AEQT per tractar aquest tema. Tot i que l’AEQT sempre ens acaba dient 
que, bé, hi ha coses que no pot fer, que no acaba de tal, que és patronal però no és pa-
tronal. O sigui, sí que és un lobby, sí que és capaç de fer pressió, i a Tarragona és un 
lobby molt potent, però quan li demanem que s’assegui com a interlocutor social, 
com a agent social, per acordar elements que puguin..., ens trobem amb dificultats. 
I ara..., després em referiré a quines mesures tenim el dia d’avui.

Hem tingut reunions dels diferents comitès intercontactes. Ens vam reunir tam-
bé amb l’Administració. Vam tenir una reunió l’1 d’agost del 2019 a la Subdelega-
ció del Govern de la Generalitat de Catalunya –a la Subdelegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya–, on la representació que hi havia no era suficient perquè 
només representava el conseller d’Interior i la Delegació del Govern. I vam acordar 
una altra unió, després d’insistir molt, que la vam tindre el 29 d’octubre. I la vam 
tindre amb tothom. La vam tindre amb els representants del Departament d’Inte-
rior, del Departament d’Empresa, del Departament de Treball i de la Delegació del 
Govern de la Generalitat a Tarragona. Perquè són els tres elements que, com els 
explicaré, crec que tenen molt a veure amb la seguretat dels treballadors i de la ciu-
tadania. I allà vam demanar que s’havien de revisar, i s’havien de revisar tres plans 
d’actuació, que crec que són els que són importants, que són: el que té a veure amb 
la seguretat dels treballadors, el que té a veure amb la seguretat de les instal·lacions 
i el que té a veure amb la seguretat de la ciutadania.

I ho dic així perquè lo que té a veure amb la seguretat dels treballadors depèn del 
Departament de Treball. Té molt a veure amb la seguretat, amb la salut laboral. Lo 
que té a veure amb la seguretat, amb els plans d’autoprotecció, que ara anomenava 
el company, té a veure amb la Secretaria General de Seguretat Industrial, que depèn 
del Departament d’Empresa. I lo que té a veure amb la protecció, amb la seguretat 
de la ciutadania, té a veure amb la protecció civil, amb el Departament d’Interior, 
etcètera. Per tant, cal una acció coordinada del Govern de la Generalitat, que té 
competències sobre tots aquests temes de forma gairebé plena. Per tant, no pot fugir 
d’estudi del que ha de fer o el que ha d’insistir.
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En tots aquests accidents que he anomenat abans, des del de Carburos fins a l’úl-
tim, passant pel d’lqoxe, s’han repetit de forma sistemàtica tres escenaris. Primer, un 
escenari immediat, que té unes condicions de treball..., que té a veure amb les con-
dicions de treball: precarietat o manca de coordinació. O sigui, intervenen diferents 
empreses en una mateixa activitat, subcontractades o no. Bé, una manca de coordi-
nació en l’activitat preventiva que provoca o que evidentment genera les condicions 
perquè es doni l’accident o la precarietat laboral. I després explicaré amb més detall 
lo que nosaltres entenem que té a veure amb Iqoxe. Però, en primera instància, com 
us deia, seguretat dels treballadors, precarietat i manca de coordinació. 

Un segon element que s’ha donat en tots els accidents, que és la ineficàcia dels 
plans d’autoprotecció. No hi ha una indústria química a Tarragona, i menys de les 
que hi ha a Tarragona..., no pot funcionar si no té un pla d’autoprotecció, que ha 
d’estar presentat i ha d’estar validat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya; si no, no pot funcionar. I cal preguntar-se què passa amb 
el d’Iqoxe, eh?, que ja fa temps que està allà ballant, no sabem si està o no està o on 
està. Però no pot funcionar. 

Però en el cas que funcionin i que estiguin aprovats, que la majoria ho tenen, el 
que s’ha demostrat és que són ineficaços. En els diferents accidents s’ha actuat de 
forma diferent. A l’accident... Posaré dos exemples. L’accident de Carburos Metáli-
cos es va produir el polígon nord. Hi tenim Carburos Metálicos, hi tenim la planta 
de Dow, tenim la planta de Repsol Petroli i la planta de Repsol Química. Totes en la 
mateixa zona. Doncs van reaccionar de forma diferent. Uns van confinar els treba-
lladors, altres no; uns van informar els seus treballadors que hi havia un problema i 
s’havien de confinar o no s’havien de confinar, i altres ni van confinar ni van infor-
mar. I són les empreses que són. Això amb els treballadors de les empreses princi-
pals. Lo de les contractes ja ho van fer per lliure, eh? L’encarregat de torn va decidir 
què feia o deixava de fer. 

Amb l’accident d’Iqoxe tres quarts de lo mateix. Entre Iqoxe, Sekisui, que està al 
costat, la Basf... O sigui, si analitzem... Clar, un pla d’autoprotecció..., evidentment 
cada empresa ha de fer el seu, això ho tenim claríssim, perquè és responsable de fer-
ho, però, bé, s’hauran de parlar, s’hauran de coordinar, han de tindre una mateixa 
resposta. La sensació d’inseguretat que dona als treballadors saber que a Repsol ens 
estan confinant, aquí ens han informat i aquí no ens diuen res és encara pitjor que 
el no dir res. 

Per tant, com us deia, en primera instància, precarietat, manca de coordinació; 
en el pla industrial, la ineficàcia dels plans d’emergència interior o autoprotecció.

I, per últim, la ineficàcia dels plans d’emergència exterior, del Plaseqcat o del 
Plaseqta, bé, el Plaseqcat, que en aquell moment era el Plaseqcat lo que funcionava. 
Jo crec que també es manifesta. Jo soc ciutadà de Reus. Conec molt bé la situació. 
Sincerament, cada cop que hi ha un accident hi ha un desconcert important a la po-
blació. I això no ho dic perquè, escolta, aquest... No, no, dic lamentablement que és 
així. 

I després que ho denunciem i, ara, cinc mesos, sis mesos després de l’accident 
d’Iqoxe, estem igual. Portem un fotimer d’anys sentint les sirenes, no sé si és cada 
primer dilluns de cada mes que fan la prova, i quan arriba l’accident no la sentim. 
En l’accident d’Iqoxe, o sigui, s’estava demanant per Twitter el confinament gairebé 
de la meitat de la província de Tarragona. I en canvi s’estava dient per unes altres 
vies que no era així. 

Jo no ho dic aquí per posar-ho, però jo..., home, evidentment, jo crec que, al 
marge que estem d’acord o no en quina és la solució..., i això ho podem discutir i 
nosaltres no som tècnics, però jo crec que sí que hem de reconèixer tots que tenim 
un problema. 

Per tant, ho torno a repetir, problemes greus: precarietat, manca de coordinació, 
plans d’autoavaluació d’emergència que no es parlen i que actuen de forma diferent 
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davant d’uns mateixos fets i manca d’eficàcia del pla d’emergència, que és en el que 
la població confia per poder sentir-se segura davant d’un accident. 

La població del Camp de Tarragona vol el polígon químic. Comissions Obreres 
volem el polígon químic, i volem que funcioni. Però volem un polígon químic segur. 

I ara hi ha un tema, que acabaré amb això, que és perillós, i és que aquest consens 
s’està trencant. I compte que això posa en risc el polígon químic de Tarragona. Da-
vant d’això, evidentment, nosaltres entenem que aquí hi ha responsabilitats. I no vull 
dir «responsables» perquè no sonin paraules molt fortes, però hi ha responsabilitats 
aquí. Les empreses són responsables de la seguretat dels treballadors i de les seves 
instal·lacions. I el Govern de la Generalitat té competències en matèria de seguretat 
dels treballadors, de les empreses, dels plans de protecció i dels plans d’emergència 
exterior. I per tant s’han de fer aquelles accions i s’han d’emprendre i s’han de co-
mençar a concretar per corregir i millorar la situació que tenim el dia d’avui. 

De cara a les responsabilitats sectorials, perquè després passaré a la de l’Admi-
nistració, per anar acabant. La patronal, les empreses, han d’entendre que no poden 
continuar amb una tendència mercantilista de les seves... Jo sé que això els molesta 
que ho diguem, però és que és la realitat que tenim. Llavors, aquesta tendència s’ha 
d’invertir perquè la seguretat és un valor fonamental. I com veurem després amb lo 
d’Iqoxe o si, al final, coneixem, que jo crec que ho coneixerem algun dia o altre, per 
exemple, l’informe de la Inspecció de Treball sobre l’accident de Carburos, veurem 
que hi ha negligències que són inacceptables. 

Per tant, no podem continuar amb aquesta dinàmica de model de producció, s’ha 
de posar la seguretat en primer lloc, però no de paraula, sinó de fets. I això passa 
per concretar molt millor el que... Per tant, les empreses han d’actuar. La patronal ha 
d’entendre que aquest és el rol que ha de jugar i s’ha de mullar, també, la patronal. 
I aquí l’AEQT o Feique o Fedequim han d’assumir aquest rol com a agents socials 
que són i han d’assumir compromisos per obligar i per garantir que les condicions 
de seguretat no són un element més de competitivitat entre empreses, tot i que això 
ho negaran sempre, però que a la pràctica pot ser així. 

En el cas concret d’Iqoxe, ara ho situava el company en la seva intervenció, però 
tenim una empresa que surt d’un concurs de creditors, del grup La Seda. IQA ha si-
gut una empresa rendible sempre i ho serà sempre. Sempre ho ha estat. És la primera 
empresa química de Tarragona, la primera que es va instal·lar i que es va posar en 
marxa. I sempre ha estat rendible, sempre ha funcionat. Es va veure envoltada d’un 
concurs de creditors, d’un grup, amb uns..., que evidentment aquí no hem d’analit-
zar, i surt aquest concurs amb una situació complicada i amb una situació on els 
treballadors el que persegueixen és garantir el seu lloc de treball i donar un futur in-
dustrial a la seva instal·lació. I estan així. I aquí hi ha una direcció d’empresa que se 
n’aprofita, d’això. I que, com aquí s’ha dit, lo que es fa és incrementar la producció 
i reduir la plantilla. Això és visió mercantilista, això és màxims beneficis. Legítim, 
probablement, des del punt de vista mercantil, capitalista, com li vulguem dir. Evi-
dentment, perillosíssim, com aquí s’ha dit.

Podem parlar de l’informe de riscos psicosocials. Aquest informe el té l’empresa 
mesos abans de l’accident. I aquí ja es situava que el 98,5 per cent dels treballadors 
«está expuesto a la situación más desfavorable en cuanto al ritmo de trabajo», que 
«el 72,1 por ciento de trabajadores está expuesto a la situación más desfavorable 
por lugares de trabajo en cuanto a exigencias cuantitativas», i «el origen de estos 
casos tiene que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición 
de los tiempos, etcétera». 

És a dir, ja hi ha informes... Això que ens fa l’empresa SP Activa, que aquest és un 
informe tècnic sociolaboral, l’empresa ho va considerar una mera opinió. Però això 
ja estava mesos abans. És que els treballadors el mes de desembre estaven fent vaga 
perquè, entre altres coses, havien acomiadat sis companys per no posar-se d’acord 
amb el conveni. O sigui, aquesta és la realitat que tenim.
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Clar, si hi ha un model d’explotació industrial que s’està imposant, com el que 
s’estava imposant a Iqoxe, amb la direcció d’Iqoxe, i la resta dels agents que hi ha al 
costat... Primer la patronal, que l’interessa que tot sigui..., que es treballi amb condi-
cions de seguretat, i sobretot l’Administració, que ha de garantir que allò funcioni. 
No funciona? Doncs tenim un problema. 

Deia el company: «Comissions Obreres des de l’accident hem hagut de ficar sis 
denúncies a Inspecció de Treball, en cinc mesos, eh?» Anem a denúncia per mes. 
Quatre per motius de salut laboral, falta de prevenció davant de la Covid, modifica-
ció del pla d’autoprotecció sense haver consultat amb ningú, un treball de desami-
antado perillós que es va fer també sense consultar, un incendi que es va produir, i 
un altre cop..., bé, ha sigut obra i gràcia de no sé què, però no sabem realment què 
ha passat; i dos per discriminació sindical: una per dir literalment en una nota in-
formativa «acusar Comissions Obreres de mentir i de no conèixer», literalment, eh? 
Parla d’agents socials per tal, parla de tothom de forma difusa però de Comissions 
Obreres parla amb noms i cognoms, eh?, i ho posa literalment. I evidentment també 
de, bé, situar en una situació més desfavorable els delegats i els sindicats de Comis-
sions Obreres davant d’un expedient de regulació que estava implementant.

El paper de l’Administració, per anar acabant. Jo ho torno a repetir, l’Adminis-
tració té competències gairebé plenes en matèria industrial, en matèria de seguretat 
i en matèria de protecció civil. I les ha d’exercir; no pot fugir d’estudi. Ho sento, no 
pot. I nosaltres això ho estem dient dels darrers anys, especialment el darrer any, i 
el dia d’avui, el juliol del 2020, ho continuem dient.

Aquí, en la intervenció d’abans es parlava de l’informe presentat pel president 
de la Generalitat de Catalunya. Jo vaig participar personalment en la reunió on el 
va presentar el president i ho vam rebutjar, com a Comissions Obreres. Rebutjàvem 
l’informe. Primer perquè el títol és «Informe final» i ni és un informe ni es pot con-
siderar final. És una relació d’actuacions que s’ha fet, de reunions que s’han tingut, i 
unes orientacions a prendre. Això que ho faci l’associació de veïns del barri de Bo-
navista ho puc entendre, eh?, però ho torno a repetir, qui té competències reals per 
poder actuar..., jo ho lamento molt i ho dic sincerament que ho lamento, però jo del 
meu govern espero un informe amb més contingut i sobretot amb determinació: què 
cal fer i cap on cal anar. I a més, sabent que està en marxa aquesta comissió, que està 
en marxa la investigació de la Inspecció de Treball, que està en marxa la investiga-
ció judicial i altres investigacions, sortir amb un informe final, jo..., sincerament, no 
ho acceptem.

Jo recomano..., jo m’imagino que s’haurà recollit, però jo recomano que s’estigui 
atent a l’informe que fa el Síndic de Greuges, per la resolució que fa. Perquè jo crec 
que fa una sèrie de consultes i una sèrie d’orientacions, especialment a la pàgina tren-
ta, trenta-u, que són al final, que jo crec que són interessants i que jo crec que s’hau-
rien de recollir per intentar desenvolupar-les en aquesta acció, com us deia, de caràcter 
legislatiu de control de l’acció de Govern que tenim en aquest Parlament.

I, evidentment, hi ha un element que s’està tornant a produir i que nosaltres con-
tinuem rebutjant, i és la manca de participació dels agents socials al territori, de tot 
aquest escenari. Si volem recuperar la confiança dels treballadors, de les treballado-
res i la ciutadania, hem de poder participar de com esmenem aquests errors, que són 
evidents i tenim consciència que no funcionen. És a dir, nosaltres estem demanant 
des de l’any passat que a Comissions Obreres se’ls deixi participar en la revisió dels 
plans d’autoprotecció de les empreses, que ens deixin participar en la revisió del Pla-
seqcat, que ara és Plaseqta. I, per descomptat, estem demanant que s’intensifiqui lo 
que és la coordinació d’activitats preventives. No estem participant en res. A l’única 
taula que estem participant és la de coordinació d’activitats preventives a l’empara 
del Departament de Treball, que agraïm, evidentment, perquè no ens ho pot negar i 
només faltaria que ens traguessin d’aquesta taula, però aquí s’ha anunciat o s’ha par-
lat que estan fent coses; no estem participant en res, i ho estem demanant per activa 
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i per passiva. Li hem demanat a tothom –a tothom–, amb tots els consellers i amb 
el president, quan ens hem assegut ho hem demanat. Volem participar perquè volem 
ser partícips i fer-nos responsables també d’aquest escenari. 

I quan hem parlat amb els companys i les companyes de les associacions de veïns 
de Tarragona demanen lo mateix. I quan hem tingut les reunions, que ens hem reunit 
amb gairebé tothom, amb tots els alcaldes dels diferents pobles que estan afectats, 
també hi volen participar. 

Però, bé, estem al mes de juliol, han passat cinc mesos després de l’accident. Què 
tenim? Un anunci que el Plaseqcat ara és Plaseqta. Em sembla molt bé. D’acord, i 
què? S’ha fet alguna cosa tècnicament? Tenim algun avançament? Tenim ja algun 
guió de com treballar? Els plans d’autoprotecció de les empreses, aquests proble-
mes que tenim de coordinació, que no es parlen, que no es diuen que... Això ja s’ha 
analitzat, s’ha...? Nosaltres no ho sabem perquè no estem participant. No se’ns deixa 
participar. 

És que hem demanat a la Inspecció de Treball, com a Comissions Obreres, poder 
participar dels accidents de Carburos Metálicos i d’Iqoxe i també se’ns diu que no. 
Amb un argument legal, que jo no comparteixo, però que entenc... O sigui, això no 
ho vull dir perquè la Inspecció està fent un treball impecable. Però se’ns diu que no hi 
podem participar. O sigui, el sindicat més representatiu del sector químic no podem 
participar d’una investigació d’un accident que ha estat molt greu? Bé, nosaltres volem 
arribar per veure què és el que ha passat allà. 

En qualsevol cas, i per acabar, ho torno a repetir: nosaltres el que volem 
és..., i el que demanem i el que esperem d’aquesta comissió i especialment d’a-
quest grup del Parlament de Catalunya, del nostre Parlament, és amb l’acció le-
gislativa, que determinem quines qüestions s’han d’acabar concretant per corregir 
aquests problemes que estem identificant. I amb l’acció de seguiment i de control 
de l’acció de Govern..., és garantir que l’exercici de les competències plenes que te-
nim en diferents matèries es fa de forma efectiva. I que es faci amb participació. 
Evidentment, nosaltres demanem la participació d’aquest sindicat, com a sindicat 
més representatiu. Però també ho fem, evidentment, en nom de les associacions de 
veïns i en nom també dels diferents ajuntaments i els que estiguin participant. 

Perquè, ho torno a repetir, i amb això acabo, el polígon químic de Tarragona és 
un polígon químic important per Tarragona i pel Camp de Tarragona, és fonamen-
tal per a la indústria química de Catalunya i d’Espanya i inclús d’Europa, és el po-
lígon químic més important del sud d’Europa. És un polígon que és una referència 
en moltes qüestions, que ho ha de continuar sent. Però tinguem-ho molt clar: si no 
treballem bé la seguretat, això també està en joc. 

Per tant, la millor forma de defensar el polígon petroquímic de Tarragona és 
prendre’s seriosament aquesta situació i prendre les accions oportunes. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. 

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
357-00750/12

Té la paraula ara el senyor Clua, que, si baixa aquí baix, doncs, aleshores un dels 
dos hauria de sortir perquè han de desinfectar per l’espai. Ho fem en un segon, men-
tre vostè recull i vostè baixa? I no m’han deixat el Sanytol, si no, ho faria jo mateixa. 
En el moment de les preguntes ja ho combinarem de la millor manera possible per 
a les respostes, per intentar evitar fer tot aquesta moguda. 

En aquesta, si us plau; gràcies. 
(Pausa llarga.)
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Gràcies a tots i sobretot als serveis de la cambra, que aquests dies ens cuiden a 
tots. Moltes gràcies.

Té la paraula ara el senyor Àngel Clua, secretari general d’UGT-FICA de Tarra-
gona. Per tant, també amb aquest temps, que som flexibles; entre deu i vint minuts, 
com ha pogut veure. 

Àngel Clua Baldellou (secretari general de la Unió General de 
Treballadors - FICA de Tarragona)

Bé, soc Àngel Clua, soc el secretari general de la Federació d’Indústria d’UGT 
de Tarragona, però també estic aquí amb aquest tema com a representant de la Fe-
deració d’Indústria de Catalunya, de la UGT de Catalunya. 

Bé, faré... Primer, bona tarda a tothom. Gràcies per la invitació que ens han fet, 
moltes gràcies. 

I, bé, per no repetir algunes coses que ha dit el company de Comissions, intenta-
ré doncs, marcar d’una altra manera, d’una altra fila. No? Per dir una cosa, a veure. 
Jo vull dir unes coses primer, perquè s’entengui una mica i entengueu quina és la 
situació o quina situació tenim els sindicats, que això pareix..., a Tarragona pareix 
que som..., no sé, ho deia el company, ho estem dient moltíssim temps que no tenim 
el recolzament de l’Administració en aquests temes, no el tenim. 

I perquè entengueu una mica quina és la història de tot aquest tema diré una 
cosa. Mira, mireu, i parlaré en castellà ara. En el año 1983, el sindicato de UGT de 
químicas presentamos, mira, este documento, que es curiosísimo; es del 83, ¿eh?, no 
(l’orador riu)..., es del 83, con diecisiete propuestas para la mejora de la seguridad 
química en Tarragona, y si a alguno le interesa, pues se lo puedo ceder: creación de 
un plan de emergencia; crear aparcamientos especiales para cisternas; una brigada 
de bomberos; una unidad de quemados, que estuvimos muchos años pidiéndola en 
Tarragona como sindicato y no ha habido manera, porque ya estaba en Barcelona y, 
pues, ya iremos a Barcelona; potenciación de un gabinete de seguridad e higiene en 
el trabajo, que teníamos en aquel momento un gran gabinete de seguridad e higiene 
en el trabajo y que después se transfirió a la Generalitat y se ha ido diluyendo, que 
al final los compañeros estaban allá, pues, lo llevaron a Inspección de Trabajo y aquí 
se ha quedado en nada o prácticamente en nada. 

Bien, pues a raíz de este documento –a raíz de este documento–, del 83, el go-
bernador en aquel momento era Vicente Valero, el primer gobernador socialista que 
hubo en Tarragona... –digo «socialista» porque fue después, fue en el 83–, pues, a 
raíz de ello, y hablando muchas veces con él, pues él lo tomó con mucho interés y 
creó una comisión para..., juntamente con Protección Civil estatal, etcétera, creó 
una comisión para montar un plan piloto o hacer un plan piloto de un plan de segu-
ridad química. 

Bien, hablamos con ellos, se hizo un borrador, después se aprobó. Bien, hasta 
que en el año 90 este Plaseqta se pasa a la Generalitat, se traspasa a la Generalitat, y 
a partir de aquel momento no hemos podido intervenir en ningún momento en estos 
temas, más allá de encontrarte a un delegat del Gobierno y sin quedar en un sitio 
determinado, y «hola» y esto, «¿qué pasa?» y esto. O sea, a partir de que pasó a la 
Generalitat, no hemos tenido contactos sobre las múltiples revisiones o varias revi-
siones que se han hecho del Plaseqta.

Bien, por ir rápido, ¿no? Lo digo para que se entienda un poco la situación de 
los sindicatos en Tarragona y, particularmente, de UGT y de Comisiones, del sector. 
Bueno, la Generalitat el 2007, como sabéis, integra el Plaseqta en el Plaseqcat. No-
sotros nos opusimos frontalmente –nos opusimos frontalmente– porque entendía-
mos que eso iba a ir en contra de la seguridad para Tarragona, para el polígono de 
Tarragona, porque si alejas la decisión el error puede ser más fácil. 

Nos hemos quedado prácticamente solos en ese tema, ¿eh? Hemos estado insis-
tiendo durante mucho tiempo des de aquella fecha en reuniones que hemos tenido a 
partir del accidente de Carburos Metálicos, lo volvimos a demanar, nadie ha hecho 

Fascicle segon
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caso, nadie nos hizo caso. Solo empezaron a hacernos caso a partir del accidente de 
Iqoxe, donde ya asociaciones de vecinos, alcaldes, etcétera, pues, entendieron que..., 
o vieron la necesidad y, a partir de ahí, pues hubo una reclamación general y al final 
el Gobierno de la Generalitat, pues, dijo..., o volvió al Plaseqta de Tarragona.

«No hemos tenido reuniones», nos comentaba antes el compañero. Tuvimos otras 
reuniones, pero, fijaros, el marzo de este año se ha aprobado el Plaseqta. Bueno, no 
sé si lo he traído aquí, creo que sí. Se ha aprobado un nuevo Plaseqta y los sindica-
tos ni nos hemos enterado. O sea, hay un documento, que supongo que ustedes lo 
tendrán o vosotros lo tendréis, este. ¿Vale? Lo tenéis, seguro, ¿no?

Bueno, pues aquí nadie a los sindicatos nos ha convocado ni se ha dicho: «Oye, 
¿qué opináis?» Que yo, y como llevo tantos años..., con lo cual, bueno, uno más vale 
por viejo que por diablo, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces: «Oye, nosotros 
queremos participar. No hace falta que estemos en la gran foto y esto... No es nece-
sario. Nosotros..., tiene que haber un comité asesor, un comité asesor que aquí...», y 
entonces lo decía. 

Yo primero estaba de acuerdo porque el comité asesor, tal como estaba definido 
en el anterior Plaseqta y en este, pues era un poco asesor del momento del acciden-
te. Yo entiendo que ahí no, pero posteriormente al accidente, como comité asesor, 
evidentemente que tenemos que estar los sindicatos, porque conocemos la realidad 
de las fábricas, porque trabajamos en ellas. Y, además, hay una máxima que recuer-
do que era la nuestra de muchísimos años- Decíamos: «Los primeros interesados...» 
Lo hemos repetido muchas veces, eso fue un copyright nuestro de hace muchísimos 
años, ¿no? «Somos los primeros interesados en la seguridad, primero, porque trabaja-
mos dentro de estas empresas químicas y, segundo», como decía antes el compañero 
Ferran, «nuestras familias...» o «vivimos alrededor del polígono». O sea, los prime-
ros interesados somos nosotros. 

Y no tenemos una respuesta por parte de las administraciones de la Generalitat. 
Digo «la Generalitat» porque desde que estamos hablando..., de todos los gobiernos, 
¿eh?, no hemos tenido feeling. No sé si nos consideran que no somos no sé qué, por-
que al final... no sé. En fin, no quiero decir realmente lo que pienso, ¿no?

A ver, la única reunión que hemos tenido así con contenido, lo comentaba antes 
el compañero, fue con el conseller de Treball, y hay que reconocerlo. Lo hemos de 
reconocer porque fue así. Cuatro días después del accidente se presentan en Tarra-
gona, nos convocan a los sindicatos, estuvimos hablando de..., volvimos a repetir 
todos estos temas que hemos hablado, que se han hablado aquí y que continuaré yo 
después, de nuestras peticiones, solicitudes o exigencias. Y, bueno, él derivó..., que 
era su departamento, y nos derivó a estas reuniones que hemos tenido, un pacto allá, 
bueno, que íbamos avanzando, con muchos problemas por parte de las empresas, 
pero que habíamos avanzado. Y luego pasó la Covid y se ha parado.

 Yo creo que eso al final, pues, llegará a buen término, ¿no? Pero yo es que antes 
decía, el..., no recuerdo cómo se llamaba, el interviniente anterior... (Veus de fons.) 
Sí, sí, Pau Villòria, que comentaba a unos diputados que había una sensación de que 
había entidades que no estábamos de acuerdo y, evidentemente, ni está Comisiones 
ni estamos nosotros. No estamos. Pero es que, además, es que no se ha reunido nadie 
con nosotros. Es que después del accidente de lqoxe no se han reunido con nosotros; 
excepto el conseller de Treball. Nadie. De ninguna conselleria, ni la de Empresa, ni 
la de Interior, que la de Interior tiene el Plaseqta, ¿no?, ni ninguna. Hombre...

Bien, ese Plaseqta, bueno, está aquí, lo han presentado ya, lo han aprobado ya 
y aquí está. Yo, y lo digo con dolor, ¿eh?, creo que esto al final va a ser papel mo-
jado. Esta ha sido una petición que ha habido, que afortunadamente, pues, alguien 
o mucha gente ha recogido nuestra reivindicación de que tenía que estar en Tarra-
gona, pero yo..., me cuesta y me gustaría que me equivocara, ¿eh?, y esto va a ser 
papel mojado. Vamos a continuar como estábamos. El Plaseqcat y mandando desde 
lejos, que creo que es un error. Y no... A ver, no quiero dudar de la profesionalidad 
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de unos y otros, de unos que estén en Barcelona o unos que estén en Tarragona. En 
absoluto, ¿eh?, que se me entienda. Pero la proximidad, el conocimiento del terreno, 
el conocimiento de la situación, eso, evidentemente, mejorará cualquier tema de se-
guridad. Seguro –seguro. 

Porque ¿qué nos ha ocurrido en el último accidente de Iqoxe? Se ha comentado 
antes, ¿no? Si se retardó o no retardó, que si se sabía o no se sabía. A ver, hay un 
edificio 112, y es un gran edificio, igual demasiado gran edificio, pero, bueno; ya 
está ahí. Entonces lo hemos de aprovechar. O sea, a mí no me pueden decir..., o al-
guien que me lo explique, que me digan que después del accidente no sabían dónde 
había pasado. Hay las cámaras que tienen en el 112 que se ve perfectamente todo 
el polígono –todo el polígono–, se ve perfectamente. Y yo he estado y las he visto. 
He visto mi empresa y he visto a algunos compañeros... No les vi la cara, pero los 
conocía, y desde lejos, ¿eh? O sea, que llega a ese detalle. 

Entonces se debía haber sabido de inmediato, al margen de que desde Iqoxe, por 
lo que ha comentado antes el compañero, no hubo manera... Evidentemente, media 
plantilla desaparecida en el..., en fin. Tenían que saberlo. «No, es que no sabíamos 
dónde era ni que productos eran.» Allá, en Protección Civil, hay las cameras y, a 
parte, tienen toda la información del polígono, de todos los productos que hay en 
cada polígono y la cantidad que hay. Entonces eso se tenía que haber visto desde el 
primer momento. Y los productos que hay en Iqoxe no son tantos, ¿eh? Porque, mire, 
«no, es una acometida, no sé, en Basf, o en...» Se coge un libro de Basf y hay un 
montón de productos y no sé, ¿no? Pero en Iqoxe no hay muchos productos. Eso se 
tenía que saber. Lo digo porque yo creo que ha habido, en los últimos años, un poco 
de dejadez en Protección Civil, en Tarragona, ¿eh? Lo digo como lo pienso. 

Me gustaría ver qué presupuestos ha habido, que ustedes, como diputados, pues, 
podrían mirarlo. Qué es lo que se ha invertido en los últimos años; si se quiere, des 
del principio, pero si no, desde que se traspasó, y si no, desde la última o la penúl-
tima revisión. Y a ver qué presupuestos ha habido habiendo para esto. Bueno, claro, 
entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa. 

¿Por qué no se hizo..., la alarma sonó tarde? La duda que tengo yo. ¿Fue porque 
el que tenía que tocarla en Tarragona tuvo que pedir permiso al de Barcelona para 
ver si sonaba o no sonaba y el de Barcelona, cuando se sitúa –y no lo digo de for-
ma peyorativa, ¿eh?, entenderme–..., pues el de Barcelona hasta que se mira la si-
tuación, no sé qué, pues tarda, tal? Porque eso fue un problema que hubo entonces, 
¿no? Por eso repito y creo que es necesario que el Plaseqta esté en Tarragona, pero 
real y con presupuestos reales, con equipos, con equipos en Tarragona que conoz-
can el camino.

Pero si es que, ¿qué ocurrió? Es un detalle, pero marca el desconocimiento de 
la realidad del polígono. O sea, el día del accidente no dejaron entrar..., cierran to-
das las entradas. No dejan entrar a técnicos de seguridad del resto de las empresas. 
O sea, no les dejaron entrar. Es que a mí me pasó. Yo hablé con el mosso y el mosso 
dijo: «Oiga, yo..., a mí es lo que me dicen.» Digo: «No, si no te lo digo a ti, habla con 
el jefe o con quien sea, que esto no puede ser.» Pues no. Llamó y le dijeron: «No, no 
puede entrar nadie.» O sea, eso es una anécdota, si queréis, pero es una realidad del 
desconocimiento que se tenía o se tiene, creo, en algunas cosas, ¿eh?, no en todo. 
Tampoco quiero... Esto es como lo de la seguridad en las químicas, ¿no? Sí que hay 
un buen esto, siempre hay fallos y siempre hemos de mejorar. Aquí igual. Esto se 
tiene que tomar en serio. El tema este de la seguridad en Tarragona se tiene que to-
mar en serio. No puede ser... Y ahora comentaré algunos temas, ¿eh? 

Comentaré unos temas..., las propuestas que hemos hecho desde hace mucho 
tiempo. Y ahora voy a las propuestas. Lo digo porque están escritas y están presen-
tadas públicamente. No sé si alguno no las tiene, pero lo hemos presentado pública-
mente y en prensa. Y ya en enero, ¿eh?, que recogía un poco todas las últimas que 
hemos hecho más algunas que añadimos entonces, ¿no? Había tres líneas diferentes: 
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a las empresas, a la Administración y a la Administración de la Generalitat –a la 
Administración de la Generalitat.

Bien. A las empresas: máxima exigencia en seguridad medioambiental; máximo 
rigor en la actuación de los delegados de seguridad y salud; coordinación importan-
te de los planes de autoprotección de las empresas, por lo que se comentaba antes 
y hemos comentado muchas veces, o sea, todas las empresas tienen los planes de 
autoprotección. Aquí hay otro problema, entre paréntesis: que la Administración es 
muy lenta. Entonces tú presentas un plan de autoprotección y tarda seis, ocho o diez 
meses en contestar. No puede ser, es que no puede ser. No puede ser. ¿Qué va a ha-
cer una empresa parada seis meses porque el plan de autoprotección la Generalitat 
no lo ha aprobado? ¿Seis meses? ¿Eso es normal, eso es lógico? No. Entonces, por 
eso se están generando algunos problemas de si lo tienes, si no lo tienes, si está... 
Eso no puede ser. Y eso creo que hay que mejorarlo.

Internacionalización de servicios. Muy importante. Llevamos tiempo con esto, 
¿no? O sea, para que os deis cuenta, en el polígono hay once mil trabajadores, más 
o menos, que entran cada día a trabajar, ¿eh? Luego hay otros que vienen de vez en 
cuando, etcétera. El 60 por ciento de la plantilla es fija, el 40, contratados; 60-40. 
Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Internacionalización de servicios, so-
bre todo los que afectan..., los esenciales. Es una palabra que..., los de producción 
y mantenimiento, ¿no? Esos hemos de intentarlo al máximo –al máximo. No digo 
que sea todo el mantenimiento, que ya me gustaría, ¿eh?, ya me gustaría que fueran 
todos, porque como yo soy antiguo, antes había carpinteros, había pintores, había 
todas estas empresas..., de la empresa, ¿eh?, trabajadores de la empresa. Bueno, la 
situación en Europa, en todos sitios, pues, ha cambiado y aquí también ha cambiado, 
¿no? Pero creo que es muy exagerado que haya un 60 por ciento de plantilla fija y 
40 contratas. Ahí es donde hemos de trabajar todos para intentar que sean..., mini-
mizar esto. No sé qué cantidad, pero creo que sobre todo esos servicios que decía, 
de producción..., no puede haber contratas. Y el mantenimiento en algunos aspectos 
tampoco o en algunas partes de mantenimiento tampoco. No digo que en todo, pero 
en algunas partes tampoco.

Activación del comité de seguridad y salud entre contratas, también se ha comen-
tado. No contratación de empresas auxiliares, porque ahora hecha la ley, hecha la 
trampa. Llegan las empresas de multiservicios, que aplican el convenio. Como tene-
mos la legislación que tenemos y la reforma laboral que tuvimos, ¿qué ocurre? Pues 
que ahora las empresas no están obligadas a cumplir el convenio del sector, sino el de 
empresa. Es prioritario el de empresa, preferente el convenio de empresa. ¿Qué pasa? 
Llega una empresa –puedo dar datos de empresas– que tienen... Una, en un caso con-
creto, tiene un convenio de nueve mil a once mil euros al año, y algunos de esos tra-
bajadores de esa empresa trabajan en la química. Tienen un convenio de nueve mil a 
once mil euros el año. Y alguna de estas empresas están en el polígono. 

Ha llegado el caso de que una empresa que se dedica a dar comidas en los cole-
gios, en las empresas y tal, pues, que tiene a gente contratada de mantenimiento. Y es 
que no puede ser. Por eso decimos y exigimos que todas las empresas que trabajan en 
el polígono químico al menos cumplan los convenios de su sector. Y luego manteni-
miento y plantillas adecuadas ya lo he dicho, ¿no? Eso es a las empresas.

A la Administración, a la conselleria de Treball, potenciar el seguimiento de 
las empresas en temas de seguridad y salud, por la parte de Inspección de Traba-
jo. Llevamos mucho tiempo diciendo que no puede ser que en Tarragona haya tan 
pocos inspectores de trabajo y que además para el sector químico había uno; luego 
cambiaron también en sectores, pero uno. No puede ser, con el volumen que tiene 
Tarragona de industria no puede ser que tengamos esas plantillas de inspección de 
trabajo tan pequeñas. No puede ser. 

A la conselleria de Empresa, es que también tiene que implementar las inspec-
ciones de oficio en tema de seguridad de las empresas. De oficio, no porque hay un 
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problema y voy a ver que inspección hay. No, no; de oficio hay que ir empresa por 
empresa. Hay sistemas para hacerlo. Pero, claro, ¿cuánta gente trabaja, en Empresa, en 
industria en Tarragona? ¿Dos, tres técnicos? No puede ser, con el volumen de industria 
que tiene Tarragona no puede ser que haya dos personas, dos técnicos en industria. No 
sé si hay alguno más, ¿eh? En industria es que es imposible que estoy funcione, es im-
posible. Estamos hablando de seguridad –estamos hablando de seguridad.

El tema del Territori también. Aquí se ha potenciado la Taula esta de Qualitat 
de l’Aire de Tarragona, que me parece bien, ha habido una, me parece bien. Lo que 
pasa que hay que consensuar métodos para eso. Lo que no puede ser es que cada 
uno monte un análisis diferente. El Ayuntamiento de no sé qué un análisis, el Ayun-
tamiento de no sé dónde otro análisis, una entidad ecologista solicita otro análisis, 
otro otro análisis. No puede ser –no puede ser. Yo creo que en esa taula tiene que 
consensuarse que se hagan el tipo de análisis que se quiera en los sitios que se quie-
ra, en los puntos que se quiera, pero consensuado, que sea solo uno. Es un derroche 
de gastos y de confusión. Porque luego resulta que hay unos que dicen una cosa, 
otros que dicen otra cosa y llegamos con... Bueno, eso crea una confusión, crea un... 
Yo creo que no es bueno para nadie, ¿eh?, para nadie. Yo creo que hemos de tener 
plena confianza, hay una taula, que esa taula defina, conjuntamente con el Gobier-
no, con el Govern, qué tipo de análisis tienen que hacer y quién tiene que hacerlo. 
Y luego que se hagan públicos y que sea fácil de ir a ellos, porque ahora se puede 
ir, pero a mí me cuesta, ¿eh? Y, bueno, soy mediano, no soy de los más torpes. Me 
cuesta. Entonces tiene que haber una información veraz y fácil de buscarla, ¿no? 
A Protección Civil, que esto es lo más importante, bueno, muy importante. 

La descoordinación, que se ha hablado aquí. No puede ser, empresas, que ya ha 
comentado el compañero, que hacían cosas diferentes. Colegios..., un colegio d’El 
Morell... Carburos Metálicos, ¿eh?, arriba, al polígono norte: un colegio d’El Morell  
no confina; el de l’Arrabassada, que hay arriba de l’Arrabassada, no sé cómo..., el Juan 
XXIII, el Joan XXIII, no sé qué... Ese confina. No puede ser, porque luego en las re-
des habla la gente y se crea una confusión, que no puede ser. Pero ¿por qué no puede 
ser? Yo espero que cuando esté en Plaseqta en Tarragona, y creo que es lo más im-
portante..., es que esa protección civil sea creíble, ese mando de Protección Civil en 
Tarragona sea creíble, y cuando... Pasa en otros sitios, ¿eh? Si Protección Civil dice 
que se confina, se confina todo el mundo. No uno hace una cosa, otro hace otra cosa, 
que no lo critico, porque cada uno hace lo que buenamente cree que hace mejor, no 
digo que lo haga por hacerlo mal, pero o hay una confianza en el mando político de 
emergencia o seguiremos así.

Rápidamente, ya sí. 

La presidenta

Hem d’anar...

Àngel Clua Baldellou

Perdona, perdona. 

La presidenta

...acabant. 

Àngel Clua Baldellou

No, ja acabo ràpidament.

La presidenta

No, i dir-li que el document, si ens el deixa, el repassarem.

Àngel Clua Baldellou

Sí, sí, l’hi deixaré –l’hi deixaré. Clar que sí.
Jo, ja dic, el tema de... Bé, jo, per davant..., el tema de los presupuestos del Plaseqta 

nosotros lo seguiremos porque creo que aquí ha habido fallos. 



DSPC-C 519
30 de juny de 2020

Sessió 7 de la CESSP  34

Participación nuestra. Yo por eso intentaba hacer una pequeña y rápida presenta-
ción, porque era una manera nuestra, ¿no?, que llevamos mucho tiempo trabajando 
en esto de industrias químicas. Yo trabajaba hasta hace poco..., acabo de jubilarme, 
pero estaba trabajando de técnico en una empresa. Yo conozco perfectamente esto. 
Entonces, yo no entiendo por qué las administraciones..., y lo he dicho repetidas ve-
ces en repetidos años, en muchos años. ¿Por qué ese trato o no se ha confiado en los 
sindicatos? ¿Por qué? Si hemos estado en un montón de propuestas que hemos hecho 
durante todos estos años, ¿eh? Y alguna diputada conoce algunas. Fuimos impulsores 
de que las contratas al menos tuvieran un curso de seguridad antes de entrar trabajar 
en la industria química. Lo hemos impulsado los sindicatos, no las empresas, los sin-
dicatos, que las empresas no querían, la AEQT no quería. Allá ellos, ¿vale?

Entonces, bueno, es que no entiendo por qué no participamos en todos estos te-
mas. Repito, y acabo, ¿eh?, no se nos ha convocado desde el día 20. Pensaba que 
decían que sí, desde el accidente de Iqoxe..., al menos a mí..., a nosotros no, ninguno 
nos ha convocado, excepto el conseller. No puede ser. Oye, no puede ser que se pre-
sente este plan de emergencias y no se nos diga nada. Por lo menos que digan: «Oye, 
¿qué opináis?, no sé qué.» Y, luego, bueno, la responsabilidad es de quién lo hace y 
es el que tiene que decirlo, ¿no? Pero, hombre, pregúntanos, dinos qué nos parece, 
qué aportaciones podemos tener. Pues no.

Y ya lo último. Yo digo... Sí, los simulacros también, perdonad. Información y simu-
lacros. Información. No hay información. Yo hablaba con las asociaciones de vecinos 
y me decían: «No, es que las sirenas...» El 90 por ciento de la población de Tarra gona  
no sabe qué hacer con las sirenas. No lo sabe. ¿Por qué? Porque hay una falta de for-
mación y esto lo venía yo diciendo hace muchos años. La gente no sabe, si toca la si-
rena, qué tiene que hacer. Antes, hace muchos años, había información. Recuerdo que 
en mi casa había un imán en la nevera que te ponía: «Si toca la sirena así, no sé qué...» 
Bueno, igual yo llevo en otra casa de diez años y en diez años no he visto nada más. 
No puede ser. 

Y hay que hacer simulacros. Y otra cosa con los simulacros: hemos de tener segui-
miento de los simulacros. En todos los simulacros, como comentaba el compañero an-
tes en tema de accidentes, hay que hacer un seguimiento. Y si ha habido errores, bueno, 
pues hay que mejorarlos y hay que hacer un seguimiento de que esos errores que se 
han detectado se han corregido. Y ahí tendríamos que estar también nosotros. Y tam-
bién asociaciones de vecinos y quién se determine. Pero no puedo hacer un simulacro 
y aquí nadie sabe –«nadie sabe» de los que estamos hablando, ¿eh?– qué resultados ha 
habido y qué correcciones se han hecho.

Y hay un tema que también... Quedan dos cosas, creación a nivel estatal, yo creo 
que es muy importante, porque lo tienen Estados Unidos y, hombre, Estados Uni-
dos tiene cosas buenas y cosas malas. Y algunas tiene buenas. Y en esta ellos tienen 
creada una comisión estatal que, en caso de accidente, hacen investigación indepen-
diente, una investigación del accidente. Al margen de que luego haya repercusiones 
penales, etcétera, ¿no? Es independiente. Van a hacer un informe y presentan el in-
forme públicamente. O sea, que cualquier vecino puede llegar allí, intervenir y pre-
guntar cualquier tema. Yo creo que eso es muy importante y..., haya una comisión 
de ese tipo.

Y la última. Yo espero..., lo digo por la química, ¿no? Yo espero que a raíz de 
este accidente, pues tanto a nivel estatal, Cataluña, estatal, etcétera, se intente pro-
mover a nivel internacional pues que, cuando salga qué es lo que ha ocurrido, haya 
una modificación de la directiva Seveso, que la directiva Seveso comenzó hace un 
montón de años, y ya va en la tercera fase. Y yo creo que este será un buen momen-
to, una vez se defina cuál ha sido el motivo, para hacer una modificación de Seveso 
y que eso pueda aplicarse en otras empresas y otros estados. Yo creo que sería lo 
más importante.

Y gracias. Perdóneme.
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La presidenta

Gràcies. En tot cas, no es mogui d’aquí perquè anirem fent els canvis, els mínims 
possibles.

És ara el torn dels diputats i, com hem dit abans, entre que hem començat mala-
ment..., hauran de compactar les seves intervencions perquè hem de respectar una 
mica els horaris de la cambra. És a dir, que cenyeixin les seves a les preguntes con-
cretes que els vulguin fer, i a partir d’aquí serà més fàcil. I el senyor Clua ens deixa-
rà la documentació amb les propostes concretes, que repartirem a tots els membres 
de la comissió. 

Per tant, senyor Matías Alonso, té la paraula.

Matías Alonso Ruiz

Sí, intentaré ser el més breu possible. Moltes gràcies al senyor Terrado, al senyor 
Hernández, al senyor Clua; sobretot al senyor Terrado també, doncs, mostrar-li la 
solidaritat amb les conseqüències de l’accident a la seva empresa.

Per acabar una mica amb el que deia el senyor Clua, respecte a la directiva Se-
veso, les directives en general s’han de transposar i sobretot s’han d’aplicar. Alesho-
res, aquí, en aquesta comissió vam començar amb aquella frase, doncs, que aquest 
accident tan greu representava un canvi de paradigma. Jo començo a tenir dubtes 
si realment és un canvi de paradigma o si és que el paradigma inicial era totalment 
erroni. És a dir, estem veient que, si nosaltres comparem avui..., ja deixo de banda 
la intervenció del Govern, sinó comparem avui la intervenció dels sindicats amb les 
intervencions que vam tenir per part de l’AEQT o per part de Fedequim, estamos a 
años luz, eh? No té res a veure una presentació amb una altra.

És a dir, estem davant d’un sector estratègic, un sector industrial fonamental per 
Tarragona i pel conjunt de Catalunya i pel conjunt d’Espanya. D’això jo crec que 
ningú en aquesta sala en pot tenir dubtes. Se’ns ha presentat com un sector on la se-
guretat és essencial. Jo crec que a tots els sectors industrials ho ha de ser. En aquest 
cas, el coneixement de la mateixa indústria i el risc associat a la pròpia indústria, 
doncs, fa que la seguretat sigui primordial. Però estem veient que realment hi han 
qüestions de seguretat que nosaltres hauríem de pensar que estaven resoltes i no ho 
estan ni de bon tros, no?

Jo..., el senyor Terrado ens ha expressat, jo crec que amb molta claredat, doncs, la 
problemàtica que té una empresa on hi ha una càrrega de treball molt per sobre d’on 
es pot arribar. No sé també si, en aquest cas, aquesta càrrega de treball repercuteix 
també en el personal eventual o si hi ha un percentatge com el que deia abans el se-
nyor Clua d’aquest 60-40..., si també té aquesta incidència a Iqoxe. Perquè jo entenc 
que el que seria la qualitat de l’ocupació comparada amb altres sectors industrials, 
potser..., tenint en compte que hi ha una càrrega de treball molt gran, eh?, però pot-
ser està fins i tot en la mitjana o per damunt de la mitjana d’altres sectors industrials, 
sempre ho tenia entès així. Però quin nivell considera que hi ha de qualitat de la for-
mació?, perquè de cara a la seguretat també la formació i sobretot la formació conti-
nuada i la formació continuada per als contractats és essencial. Hem vist, ens ho deia 
el senyor Clua, que hi havia fins i tot una resistència per part de les mateixes empreses 
que aquestes subcontractes arribessin amb els nivells de formació adients. 

Bé, hi han moltes coses a revisar. Ens han posat moltíssimes tasques. Jo tinc un 
munt de notes que si ara fes un repàs exhaustiu de totes, doncs, potser no acabaríem.

Demanar-li al senyor Hernández, al senyor Clua, doncs, que facin arribar a la 
Mesa, a la presidència de la comissió, la documentació.

Coincidim en que el Plaseqta hauria d’haver estat sempre a Tarragona, en això 
coincidim, però també coincidim en que hauria de ser un pla, doncs, amb prou con-
sens. 

Jo dir-li al senyor Clua que aquesta sensació de ninguneo, no?, que no ens fan 
cas als sindicats..., jo el que he vist d’aquesta administració, de l’Administració de 
la Generalitat, és que tampoc fan cas als mateixos treballadors de la Generalitat; és 
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a dir, els sindicats, diguem-ne, dels treballadors de la Generalitat també estan prou 
desassistits, doncs puc entendre més fàcilment que desatenguin els altres sectors. 
Jo crec que la negociació sectorial, la negociació dels agents socials, és fonamental 
també –també– per a la seguretat, per descomptat, per evitar la precarietat laboral, 
per millorar la qualitat d’aquesta ocupació. Jo crec que hem de tornar als màxims 
possibles de qualitat en l’ocupació en aquest sector industrial primordial i en la resta 
de sectors. 

Això és així. Per tant, tenim molta feina per endavant. I moltes gràcies. Perquè, 
ho repeteixo, si començo a repassar tot el que ens han dit, potser no acabaríem abans 
de les nou.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. Hem demanat fotocòpies de la documentació que ens 
han lliurat en aquest moment. Senyor Castillo, té la paraula.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Intentaré ser el més telegràfic possible, també. En primer 
lloc, moltíssimes gràcies als tres compareixents, senyor Terrado, Hernández i Clua. 
Moltíssimes gràcies per la seva exposició. 

Jo penso que els tres coincideixen i posen de manifest una certa tendència pe-
rillosa. Jo estic d’acord que tenim una indústria química segura, en general, amb 
empreses que fan bones pràctiques, en general, però que hi ha una tendència a acon-
seguir el màxim benefici i a vegades posant en risc coses que no s’han de posar 
en risc. Jo crec que heu coincidit els tres en això. I crec que hem de ser conscients 
d’aquesta situació i s’ha de controlar, en tot cas, si no es pot evitar controlar-la.

Jo sobretot preguntaria al senyor Terrado, per una qüestió que penso que és el que 
té un coneixement més directe, en tot cas, de l’accident d’Iqoxe i del que va passar. 
Algunes preguntes concretes que m’han sorgit arran de la seva compareixença, no? 
Vostè comentava que hi havia denúncies que el Comitè d’Empresa feia i hi havia al-
tres denúncies que no subscrivia el Comitè d’Empresa. Voldria saber per quina raó, 
si era perquè considerava el Comitè d’Empresa que no s’ajustaven a la realitat, que 
no eren oportunes... Per quina raó aquestes denúncies no eren recolzades. Si l’em-
presa complia amb els salaris i els increments de salaris del sector químic; si ens pot 
explicar qui és el Sombras –el Sombras. A què es dedicava el Sombras i què opinava 
l’empresa respecte a la manera de mesurar els temps de treball. 

També he comentat una avaluació de riscos psicosocials i voldria saber de quina 
data era aquesta avaluació de riscos psicosocials i, en tot cas, voldria saber si era 
abans, si l’empresa ja tenia aquesta avaluació de riscos psicosocials quan es va anar 
a la vaga el desembre del 2019 i quan es van acomiadar sis treballadors; si l’empresa 
ja era conscient que els riscos psicosocials posaven de manifest, diguem-ne, un de-
teriorament en alguns sentits de les relacions laborals.

També que m’expliqués una reunió que hi va haver el dia abans de l’accident. El 
mateix dia abans de l’accident, el 13 de gener, tinc entès que hi va haver una reunió 
amb l’empresa. Bé, quins van ser una mica els termes, què va comentar l’empresa.

També el dia de l’accident és àmpliament conegut que va sortir una metralla i, de 
fet, és l’element més sorprenent que va ocórrer, perquè és una situació que en teoria 
no es pot donar, tècnicament és impensable. Si ens pot explicar també, tècnicament, 
què hagués pogut passar si una metralla d’aquestes hagués impactat contra un tanc 
d’òxid d’etilè. 

Si és veritat que alguna vegada no hi havia operadors de panell, no hi havia..., es 
trobaven les sales sense operadors de panell. I si el dia, precisament, de l’accident 
és veritat que no hi havia operadors a la sala de control.

Bé, i també comentava, no?, que la planta, ha apuntat..., que la planta, diguem-ne, 
no estava pensada per obrir el nou reactor en un principi. O jo he entès això, que la 
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planta en un inici, quan es va obrir el nou reactor, que va esclatar, que va explotar..., 
no estava previst que s’instal·lés un nou reactor. Jo he entès que comentava això. 

Bé, ara no trobo els apunts. Bé, en tot cas, si és cert que es va demanar que es 
bunqueritzés en algun moment la sala de control.

I ja està, presidenta. Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Senyora López?

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Seré muy breve. Antes de nada, saludar y agradecer tanto 
al señor Terrado como a Àngel, a José Antonio, la comparecencia. Nosotros coinci-
dimos con lo que ha dicho José Antonio y, de hecho, en anteriores comparecencias, 
sobre todo la de la AEQT, ya apuntaban que la precariedad laboral, evidentemente, 
en todos afecta al aumento de accidentes laborales y la externalización es uno de los 
claros ejemplos de la precariedad laboral para nosotros, ¿eh?

En este sentido, me he fijado en una cifra que ha dicho Àngel, que habla de  
60 por ciento de fijos y el 40 por ciento de subcontratas en trabajadores, que entien-
do que se refiere a la industria o a Iqoxe o a la... (Veus de fons.) Vale, porque es que 
estas cifras son diferentes a las que dio la AEQT cuando hizo la..., que habló de un 
90 por ciento, me parece, de fijos y de subcontratas un 10 por ciento. No coincide. 
Entonces me gustaría que lo valoraran, tanto José Antonio como Àngel. Y si vieron 
la intervención del responsable de la AEQT, también me gustaría que valoraran..., 
porque dijo algunas cosas que son contradictorias con lo que habéis dicho. 

Y ahora ya me refiero a la persona del Comité de Empresa, a Fernando. Quie-
ro ir de prisa porque me interesa mucho si tenemos las respuestas. Hay algunas 
cosas que han comentado ya los compañeros, que le han preguntado. Y yo diría: 
en diciembre se hizo una huelga, que la habéis..., Fernando se ha referido, porque 
afectaba tanto a la negociación del convenio..., pero también porque habían sido 
despedidos también seis compañeros. ¿Algunos de esos despidos afectaban a la 
unidad del reactor que explotó? ¿Es verdad que el fin de semana antes esa unidad 
se puso en marcha con menos personal? ¿La empresa había reducido la calidad de 
los materiales de trabajo?

Y, bueno, es que muchas preguntas ya me las ha quitado aquí el compañero, ¿eh? 
Y, bueno, más o menos es esto... Pues eso, entre las que ha hecho y creo que... ¡Ah! 
¿El señor Leal, dueño de la empresa, se ha reunido con los trabajadores de Iqoxe 
después del accidente? (Veus de fons.) Para, entiendo, que en unos momentos tan 
difíciles y en unos momentos tan dolorosos para todos los trabajadores... Nosotros 
tenemos compañeros que son trabajadores, precisamente, de Iqoxe; también estuvi-
mos al día siguiente allí, y es verdad que los trabajadores estaban muy muy afec-
tados, como todo el mundo, pero los trabajadores más porque, evidentemente, eran 
compañeros suyos los que habían fallecido. Me gustaría saber si el señor Leal ha 
tenido la deferencia de reunirse con los trabajadores y hablar del accidente.

La presidenta 

Gràcies, senyora López. Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Intentaré no repetir cap de les preguntes fonamentalment 
que han fet el diputat Castillo i la diputada Yolanda perquè penso que no seria ne-
cessari, però sí que li vull traslladar, sobretot al senyor Terrado, que per aquest sub-
grup són fonamentals les respostes d’aquestes preguntes. Entre altres coses, perquè 
pensem que si algun sentit té aquesta comissió és que puguem evitar que mai més es 
torni a repetir el que va passar i perquè el que més ens preocupa són les vides dels 
treballadors i les treballadores i la integritat del conjunt de la població de Tarragona. 
Això és el que més ens preocupa. 
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Em deixo una qüestió prèvia, jo volia agrair enormement les tres compareixen-
ces, perquè és molt complicat –molt complicat– venir a fer compareixences com les 
que s’han fet quan estem parlant de que molts i moltes, moltes famílies, ens gua-
nyem la vida de la indústria, però, a la vegada, vivim la contradicció que no volem 
perdre la vida per la indústria; molt complicat, complicadíssim –complicadíssim. 
I, per tant, agrair-los-hi.

Sí que, en l’inici, a la intervenció senyor Terrado..., doncs, mirin, a mi m’ha apa-
regut una persona que m’apareix moltes vegades a la vida, i els hi explicaré. Els 
diputats de tots els grups parlamentaris d’aquesta comissió són de Tarragona, tots 
excepte un, que és el que els parla, que és de Cornellà de Llobregat. Llavors per això 
ho dic. Llavors quan apareix una persona –no vostè, senyor Terrado, que també és 
de Cornellà, sinó com el senyor José Luis Morlanes–, doncs, mirin, no ho faig per 
sectarisme de partit, ho saben els diputats i les diputades que han pogut coincidir 
amb militància amb el senyor Morlanes, ni en sectarisme respecte a cap sindicat, 
però cada cosa que veiem que, ha fet aquest senyor, doncs, des d’un cine que es tan-
ca perquè s’especula amb els terrenys, ser regidor en un Ajuntament, perquè requa-
lifiquen uns terrenys i es construeix el camp de l’Espanyol i un no parar... 

I d’aquest fil sempre hi ha hagut una cosa que la gent que ha estat als comitès 
d’empresa li han explicat a aquest diputat, no com a diputat, sinó en la seva condició 
d’advocat laboralista. Ho puc explicar, no tinc secret professional perquè ells m’auto-
ritzen. El senyor Morlanes a vostès els ha dit «no parleu, que tancaran l’empresa»? És 
una pregunta molt senzilla. El senyor Morlanes els ha dit «no continueu denunciant, 
que ens tancaran l’empresa»? El senyor Morlanes els ha dit en algun moment «aquí 
qui s’enfronta amb mi ja sap la resposta que tindrà»? Són tres preguntes molt senzi-
lles –molt senzilles. Entenc que pugui haver-hi dificultats per contestar, però aquest 
subgrup parlamentari entenia que per un exercici de dignitat ho havia de preguntar.

També el que vostè ens ha explicat, senyor Terrado, perdó, és com un malson 
constant que vostès han hagut de patir i em costa molt de pensar com es treballa 
quan s’ha de donar el pas a fer denúncies perquè no es cobreix el pla de pensions o 
no es dota, millor dit, perquè no es paga el premi de jubilació, per frau de llei en la 
contractació de personal eventual, perquè no es compleix la normativa de fitxatge, 
per modificació de jornada, per manca de mesures de seguretat. Així és molt difícil 
anar a treballar. I quan sindicats fan una denúncia no és perquè els vingui de gust, 
sinó perquè ja no han vist cap altra alternativa més. No hi ha cap alternativa més. 
I, per tant, crec que hem de fer una reflexió sobre la política laboral de l’empresa des 
d’aquest Parlament també. I ho haurem de reflectir en les conclusions. I tant de bo 
vingui la inspecció de treball que actua, per explicar-nos moltes més coses.

A banda que el que no m’acabo d’imaginar és: nou reactor, que es traslladi i que 
es necessita un determinat nombre d’operadors, i que l’empresa posi l’equip de tre-
ball a funcionar amb un operador menys. Perquè entén aquest diputat que ens estem 
referint que si en falta un més pot afectar la seguretat en el treball. Ens ho imaginem. 
Perquè la càrrega de treball afecta directament la seguretat del treball. 

També agrair la intervenció del senyor Hernández, de Comissions Obreres, per-
què ens dona la clau de dos qüestions fonamentals. Una molt concreta, que és la que 
fa referència a que una política agressiva d’externalitzacions ens porta al que ens 
porta, que és a més riscos laborals i moltes vegades també, i ho hem de dir així, a la 
mort. Ho hem de dir així, amb aquesta contundència.

Però després també perquè ens situa les tres grans claus, que són: treballadors, 
instal·lacions i la ciutadania. També estaria bé que..., ens ha quedat molt clar que no 
han donat resposta, però si ens pogués dir més, si encara era així sobre això; quan 
vostès ho han traslladat, les administracions –ara no parlem de l’empresa– han do-
nat o no han donat resposta. 

Per cert, en aquesta comissió venen l’associació patronal i l’associació empre-
sarial, una és patronal i l’altra és empresarial, i amb tota la tranquil·litat del món 
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els diuen a aquests diputats: «Aquest sector és el que té més estabilitat laboral,  
90 per cent d’indefinits, 10 per cent de temporals.» I ens ho expliquen així. Jo crec 
que pensava que érem «tontos». Aquest subgrup va preguntar que ens expliquessin 
si estaven donant dades de la plantilla directa i que ens donessin dades de la sub-
contractació. 

Mirin, va sentir aquest diputat des de casa seva, perquè estàvem confinades: 
«¡Contesta al Aragonés!» Es va filtrar. Algú es va deixar un micro obert i es va fil-
trar. Situacions còmiques que de vegades s’han de viure però que reflecteixen fins 
i tot el rebuig que es pugui conèixer la veritat, una cosa tan senzilla com aquesta. 
I, per tant, agraïm també aquest exercici de poder traslladar-nos dades del que és la 
realitat –del que és la realitat.

I, evidentment, també ens preocupa moltíssim que al final veiem una empresa 
que fins i tot vulnera la llibertat sindical i persegueix per complir les funcions sindi-
cals, que és el que se’ns ha traslladat per part de Comissions Obreres.

I volíem acabar també agraint al senyor Clua la seva intervenció com a UGT i 
fer un reconeixement general al sindicalisme, a l’aportació en uns moments en què 
el sindicalisme està tan vilipendiat, a l’aportació que al llarg de la història ha fet el 
sindicalisme. I vostè treia un document de l’any 83 de tot el que ja es treballava des 
del món sindical, que ara es plantegen com a qüestions molt modernes i que, evi-
dentment, li haurem d’agrair al moviment sindical tota l’aportació que ha fet per ga-
rantir-nos vida. 

I per últim, això sí, denunciar el que és una política hipòcrita per part dels governs 
i per part de les administracions. S’omplen la boca de parlar de diàleg social, però 
quan són les organitzacions sindicals qui demanen ni tan sols diàleg social, sinó mera 
participació, doncs, valorant si hi ha interès o no hi ha interès els criden o no els cri-
den. I, evidentment, això no hauria de passar mai més.

Moltíssimes gràcies. Agrair la dificultat de les seves compareixences, però so-
bretot la concreció de les dades que ens donen.

La presidenta 

Gràcies. Senyor Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot moltes gràcies a les tres compareixences. Jo 
crec que ens han donat el contrapunt, com deia el diputat Aragonés, a la de l’altre 
dia, no només per la presència física, sinó sobretot per l’orientació que crec que hau-
ria de regir sempre en tots els sectors productius i no només al sector químic, que és 
el tema de vetllar per la seguretat dels treballadors i garantir el compliment en tot 
moment de la seguretat laboral i la seguretat ambiental. Per tant, moltes gràcies de 
nou per estar avui aquí.

I em quedo primer de tot amb dues frases, no?, doncs: l’eventualitat afecta la 
seguretat i la precarietat és sinònim de sinistralitat, que s’han dit en aquesta taula. 
I crec que això ha de ser una de les coses claríssimes que hem de tenir com a con-
clusions, no només per aquesta investigació, sinó per qualsevol actuació industrial 
que tinguem. 

El diputat Castillo ha parlat de «las sombras», les ombres. D’això en vam parlar 
amb els familiars de les víctimes. Ens van explicar aquests casos, que eren, doncs, 
personal –si de cas el senyor Terrado, en tot cas, ens ho acabarà de concretar– extern 
que supervisaven tot el tema de processos i, clar, diu: «Supervisen els processos per 
optimitzar tots els procediments, però no tenim aquesta supervisió amb tot el tema 
de seguretat.» Clar, aleshores, hi ha aquesta optimització del benefici econòmic però 
no l’optimització de la seguretat de tot el personal laboral. 

Aleshores voldria saber, doncs, en aquest cas, que ens expliqués una mica el 
detall, dins de lo que es pugui del temps..., el senyor Terrado, ens expliqués dins 
l’empresa com estava, però, lògicament, ho amplio als representants sindicats, si 
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aquestes situacions es donen també a les altres empreses del sector petroquímic. Si 
aquestes sombras, que només optimitzen el benefici econòmic, legítim, lògic i legal, 
però si n’hi ha, i n’hi haurien d’haver, que aquestes ombres que perseguien els pro-
cessos dels treballadors..., n’hi ha també per mirar que si, tal com es deia, els plans 
d’autoprotecció són insuficients, també n’hi han o n’hi haurien d’haver. Perquè tot 
aquest personal..., no pot ser que hi hagi ombres en un sentit i no ombres en l’altre, 
i aquí per això estem en aquesta comissió, per desgràcia, lamentant la pèrdua de vi-
des humanes.

I també les famílies recordo que ens comentaven també el tema de la bun-
querització de la sala de control. M’agradaria saber si també ens trobem amb altres 
indústries dintre del sector petroquímic que estiguin faltades de tots aquests proce-
diments, de la bunquerització del control i de qualsevol altra cosa. Perquè les famí-
lies ens feien un llistat..., i ara em centro en les famílies perquè els meus companys 
ja han parlat a bastament del tema dels altres àmbits i jo crec que em tocava, doncs, 
aterrar-ho aquí. Ens explicaven multitud de coses, des del tema de bunquerització 
com també el simple fet d’unes escales estretíssimes que gairebé no pots posar el 
peu, que a la gent se li tallaven els tendons d’estretes i curtes que eren, mil i una co-
ses que amb efecte acumulatiu, quan passen desgràcies d’aquestes, lògicament, ens 
trobem lamentant-ho tots a bastament, i, lògicament, primer les famílies i els veïns 
dels municipis limítrofs.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Senyora Pallarès, té la paraula.

Teresa Pallarès Piqué

Gràcies, presidenta. Tenia més o menys una qüestió preparada però ho he hagut 
de canviar sobre la marxa perquè, realment, us he d’agrair moltíssim les aportacions 
i la informació que puguem contrastar. 

I començaria amb vostè, senyor Terrado, sobretot per donar les gràcies. També, 
ha sigut una exposició molt emotiva, que, a més a més, vaig poder viure bastants 
moments amb vosaltres. I, per tant, puc arribar a compartir..., fins i tot conec alguna 
de les famílies, i per tant puc arribar a compartir el sentiment que això genera; ge-
nera per a vostès, per a l’empresa, però en general per a tothom, eh?, per a totes les 
comunitats i tota la gent que està vinculada a la indústria química de Tarragona, que 
diria que és gairebé tothom, eh?, perquè tothom té un amic, un parent o qui sigui 
que hi està relacionat, d’acord?

Jo tenia preparats un munt de punts del que heu comentat els sindicats, no?, que 
s’havia fet l’informe amb setanta-tres casos d’incidents. Ho heu aclarit, tot això. 
Parlàveu també d’aquest informe de riscos psicosocials de l’any 18, que jo també us 
agrairia si també el podeu fer arribar. Parlàveu també de blindar la sala de control, 
que ja va estar en un informe de l’any 16. Bé, tot el que havíeu anat explicant. Jo vo-
lia parlar una miqueta..., si podíeu explicar el tema de l’ERO o de l’ERTO, d’acord?, 
que ho hem comentat abans, a veure en quina situació estava.

També les declaracions que hi havien hagut o el manifest en contra també dels 
mateixos sindicats i les administracions, que havien fet declaracions que no es cor-
responien. Però tota aquesta informació jo crec que és més important que la traslladi 
on vull anar ara, eh? I és que jo us agafo molt les paraules, que jo m’he quedat també 
molt en el tema de la seguretat, jo crec que això és clau, però que tots heu coinci-
dit en que la indústria química a Tarragona és vital, és molt important. Però també 
hem de ser conscients que aquesta indústria a Tarragona s’enfronta a canvis molt 
importants, que sense aquestes visions crítiques que vosaltres teniu... Això és el que 
em preocupa, com aquestes visions crítiques han de construir la indústria química 
Tarragona del present, perquè no és del futur, és del present, eh?, que ha de tindre 
canvis en sostenibilitat, canvis en treball de nous materials, tots els canvis que s’es-
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tan produint, i sense aquesta visió crítica anem a un model de la indústria química 
a Tarragona que no té futur. Bé, ja no té present, si és així.

Per tant, jo crec que esteu amb unes empreses que tenen capacitat de sobres per 
treballar des de l’àmbit econòmic, des de l’àmbit de la seguretat, per posar el cent 
per cent en aquests canvis. I crec que és feina també vostra, dels sindicats, d’iden-
tificar-ho i de posar-ho damunt de la taula. Jo crec que és el moment de fer-ho. No 
són empreses petites que fa dos dies que estan creades, són empreses, moltes, amb 
molta tradició, molt solvents, i que per tant poden fer aquesta feina. I amb nivells de 
seguretat, empreses que tenen nivells de seguretat reconeguts en àmbits europeus. 
Per tant, aquesta feina, jo crec que s’ha de fer arribar si realment volem treballar 
junts per al futur de la indústria química a Tarragona. 

Compartim absolutament les preocupacions que heu exposat, moltes les conei-
xia, eh?, potser jugava amb avantatge. Però les compartim des del Grup de Junts per 
Catalunya. Evidentment, molt preocupats pel tema de la seguretat dels treballadors, 
els tres àmbits que ha comentat el senyor Hernández, que..., d’acord? Evidentment, i 
a més a més ho ha descrit perfectament. 

Salut laboral: primer que tot, els treballadors. Com no ha de ser així? Evident-
ment, que cadascú faci la feina que ha de fer, vosaltres també.

El tema d’estructures. Evidentment, seguretat industrial. Aquí hi hauria molt a 
parlar, eh? També hi han infraestructures... Hi ha molts temes que depenen també 
d’aquestes millores i que s’han de posar i s’han d’identificar damunt de la taula. So-
bretot el tema de ciutadans amb el pla d’Interior, que ara s’ha concretat al Plaseqta, 
que també us diré una cosa. 

També ha sortit aquí el tema de la regulació laboral. Jo vull recordar que tenim 
a Madrid un Gobierno progressista. Ahir mateix el ministro de consumo, Garzón, 
estava explicant que «en este Gobierno tienen un pacto importante con la refor-
ma laboral». Doncs endavant amb la feina que teniu, eh? Perquè aquí hi ha molta 
feina també a parlar i molt a dir. I allà també tenim el Grup de la CUP i hi estem 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Doncs aliem-nos, també –aliem-nos, 
també. Nosaltres voldríem que això ho poguéssim fer aquí a Catalunya, però com 
que aquesta regulació s’ha de fer al Estado, veiem que hi ha un Gobierno progres-
sista... Posin-se també vostès a fer la feina allà i reclamem de quina manera això es 
pot tirar endavant.

(Remor de veus.)
Clar, el tema de les subcontractes..., fa molts anys que a l’AEQT s’està parlant 

aquest tema...

La presidenta

Diputades, diputades...

Teresa Pallarès Piqué

...i és un tema que s’ha de regular. Ja ho sé. Acabo, eh?, presidenta. Però són te-
mes que penso que són molt importants, d’acord?

Què detecto aquí? Desconfiança. I ho ha dit vostè amb un exemple. La Taula de 
Qualitat de l’Aire, tres mil estudis. Però per què, senyor Clua? Perquè uns no es cre-
uen els estudis que fan els altres. Doncs que surti algú i que s’empoderi, no ho sé. 
D’acord? Però problema de desconfiança, molt greu, eh?, molt greu. 

Dos. Falta de comunicació. Importantíssim. I aquí tots hi tenim a dir –tots hi te-
nim a dir. Per tant, com a parlamentaris, i des del nostre grup, jo vull assumir que 
es faci arribar als consellers que toquin aquesta sensació també de falta de comuni-
cació i de descoordinació. No pot ser. 

I per acabar, i ja no dic res més, hi ha hagut un tema de dades, que ha dit la se-
nyora López, que va haver-hi una confusió amb el que va dir el de l’AEQT. Aques-
tes dades me les sé, eh? No era un 90 per cent de treballs directes, era un 90 per 
cent d’estabilitat dels treballadors que treballen directament, perquè gairebé és un 
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60-40 entre els treballadors directes i les subcontractes. Però, bé, és un tema que ja 
li aclariran. 

I per acabar, per seguir amb el tema dels sindicats, que crec que és importan-
tíssim el vostre paper al Plaseqta. Per tant, es va aprovar el dia 10 de març, si no 
m’equivoco, i tenen sis mesos per presentar al·legacions –sis mesos per presentar 
al·legacions– a qualsevol Ajuntament o al delegat del Govern, que és el que pot ser 
portaveu i recollir les al·legacions que presentin. I, en tot cas, si fan aquesta feina jo 
els agrairia –suposo que per extensió tots los grups parlamentaris, però almenys a 
Junts per Catalunya– que poguéssim ser conscients i, si convé, transmetre nosaltres 
aquestes al·legacions. 

Per tant, repetir: gràcies per les intervencions i a la seva disposició per a veure si 
podem millorar els temes de confiança i sobretot els temes de coordinació.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputada. No, jo els he dit «un moment, diputades», entre altres coses, 
perquè crec que no és un moment de debat entre nosaltres, sinó d’aprofitar els com-
pareixents que avui tenim aquí. (Remor de veus.) I saben que sempre amb la llibertat 
d’expressió que ens caracteritza.

El senyor Terrado ha sortit un moment. (Adreçant-se a José Antonio Hernández 
Martínez.) Si vol, comenci vostè i així fem les respostes.

Jo sí que els agrairé a tots, més que res perquè si no els serveis de la cambra de-
penen de nosaltres. (Remor de veus.) També és veritat que es podria fer... Si vostès 
volen, les respostes es poden enviar per correu. Home, i així respectem l’horari del 
personal del Parlament. És una decisió de tots els... (Algú diu: «No.») Podem allar-
gar una miqueta...? 

José Antonio Hernández Martínez

Serem breus, eh? 

Àngel Clua Baldellou

Jo molt breu, eh?

La presidenta

Intentem...

Àngel Clua Baldellou

Jo molt breu, eh? Sí.

La presidenta

...apurar una miqueta i el que es quedi penjat ho poden enviar per correu, d’acord? 
Comenci vostè.

Àngel Clua Baldellou

Molt breu i telegràfic. No sé quin diputat parlava del màxim benefici econòmic. 
Evidentment, les empreses és lo que busquen, no? I la pressió que hi ha a tots els 
treballadors és molt forta; no només al sector químic, també a altres sectors, no? La 
que hi ha cada dia. Però, clar, el sector químic hem de tindre una mica de compte. 
I això jo ho he dit moltes vegades a l’AEQT, on són la majoria dels directius de les 
empreses més importants. 

Jo deia «menys pressió». Perquè si hi ha molta pressió, al final, el que està treba-
llant allà fa una mica més de lo que hauria de fer, potser en seguretat, que m’enten-
gueu, no? Igual fa una miqueta més. Evidentment, no fa una barbaritat i es llança 
a un precipici i fa... No, no. Però si hi ha molta pressió al final els treballadors o el 
treballador, doncs, dona un pas més, que, potser, si estigués més tranquil igual no 
ho faria –no ho faria. Això ho podríem decidir o no? Doncs segurament no. Però 
aquesta pressió sí que pot fer en algun moment determinat que al final hi hagi algun 
possible accident, no? Aquest és un tema. 
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Lo que comentava la diputada, això del 60, 40, 90. No, no, és clar. O sigui, aquí no 
hi ha 60 fixos, 40 contractes, per cent, i el 90 per cent és dels fixos. O sigui, el 90 per 
cent, eh?, de fixos és dels fixos, no d’això. Això és evident. I això és així. Diguin el que 
diguin. (Remor de veus.)

La precarietat pot derivar-se de tal? Evidentment –evidentment–, per això estem 
exigint des dels sindicats que aquesta precarietat... Perquè aquestes contractes, sí 
que hi ha una part d’aquestes contractes que són fixes i que en alguns casos hi ha 
gent que porta molts anys treballant allà, més que alguns de les plantilles, però tam-
bé hi ha molta rotació, eh?, a aquest 40 per cent, també hi ha molta rotació. I això 
de la rotació al final, doncs, és desconeixement, és «vaig a una empresa, ara vaig a 
una altra empresa; aquí treballen d’una manera, aquí treballen d’una altra manera; 
aquí hi ha un producte, hi ha un altre producte». I això, doncs, al final, pot derivar 
en un... Pot, eh?, no dic que sigui. I es fan esforços i es fan els esforços que vulgueu 
en el tema de seguretat, però aquesta mobilitat també... 

I acabo rapida... Lo que comentava la diputada. La indústria què mira? Jo tinc 
molt clar..., i també jo crec que molta gent més, no? La indústria química a Tarra-
gona o canvia de filosofia de futur o desapareixerà. Si continuem, i algunes s’estan 
fent, treballant, amb commodities, amb productes que són això, això al final, això..., 
no podem competir amb Xina i amb altres llocs. Això ja ha passat. S’han tancat 
moltes plantes a Tarragona perquè els productes que feien sortien més barats al 
port, ficats al Port de Tarragona, que no el que costava de fer la producció a aquestes 
empreses. Llavors... Bé, segons les empreses, eh? Però que o avancen molt molt en 
productes de molt valor afegit, que és així, o això desapareixerà. Perquè al final no 
podrem competir amb la Xina, per què? És evident, eh? Perquè hi ha un..., allà, a la 
Xina o on sigui, hi ha unes mesures de seguretat, que són les que són; uns salaris, 
els que són; no hi ha sindicats, no sé què, i tot això reverteix, evidentment, en preus 
molt més baixos, no?

I ja acabo. El tema que comentava de la... A veure, a mi lo que m’han dit d’ai-
xò, d’aquest Plaseqta: «No, no, és de sis mesos», m’han dit. I no m’han dit «al·lega-
cions». Perquè jo he preguntat: «Puc presentar al·legacions?» «No, no, aportacions», 
que no és el mateix –que no és el mateix. No sé si és veritat o no és veritat, però a 
mi... Perquè, clar, dic: «No pot ser això. No pot ser que es presentin sense que els 
sindicats donem almenys la nostra opinió.» «No, no, un mes.» Diu: «D’acord. Però 
farem una al·legació?» Diu: «No, no, al·legació no. Aportacions». No és el mateix ni 
molt menys, eh?

Perdona, perdona.

José Antonio Hernández Martínez

Sí...

La presidenta

Ho pot fer des d’aquí? L’hi agrairé, perquè, si no, anirem...

José Antonio Hernández Martínez

Sí?

La presidenta

...fora de termini. Sí, endavant, senyor Hernández.

José Antonio Hernández Martínez

A veure, molt breument, eh? Algunes qüestions. La primera, la valoració de la in-
tervenció de l’AEQT. Mireu, amb les dades. Evidentment l’AEQT va vindre a fer la 
intervenció que va fer –jo la vaig veure, eh?– per vendre el seu producte, però no, no...

La presidenta

Ja sé que prefereix mirar-nos, però hauria d’acostar se al micro; si no, no el sen-
tirem.
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José Antonio Hernández Martínez

Són dades reals però no són completes, i això crec que és, com a mínim, una 
mica..., bé, no ho qualificaré. 

De la pàgina de l’AEQT, d’acord? Un informe presentat el 2019 amb dades del 
2018. Treballadors del polígon químic: 10.449; 5.239 empleados directos, 5.210 em-
pleados indirectos; 50-50, d’acord? Del 50 per cent directos, el 90 per cent són fixes, 
per tant, són menys del 50 per cent empleados fixos, i els indirectes són tots inesta-
bles, tinguin el contracte que tinguin, perquè cada cop que s’acaba un contracte de 
manteniment van al carrer. 

El 2004 vam fer nou dies de vaga per aconseguir la subrogació. La tenim al con-
veni del metall, un dels convenis dels molts que hi ha, d’acord? És subrogació però 
estableix que són fixes quan porten dos anys fent el manteniment o contracte d’obra 
i servei quan porten un any. Doncs, curiosament, des de llavors fins ara totes les em-
preses han començat a canviar els contractes i duren sis mesos, no donen temps que 
es facin. Per tant, hi ha una inestabilitat també del 50 per cent. Ho dic com a detall, 
ja no valoraré la resta de la intervenció.

Què em preocupa més? Jo puc entendre, i ho entenc, eh?, com ho puc fer jo com 
a representant de Comissions Obreres, que el representant de l’AEQT vulgui, evi-
dentment, fer la seva intervenció, que jo ho entenc. No em preocupa tant lo que va 
dir, sinó que, després de l’accident que ha succeït, i en aquesta seu es continua fent 
aquest tipus d’intervenció. 

Aquí tots ho hem fet malament, Comissions Obreres també –també. Alguna 
cosa hem fet malament quan som el sindicat més representatiu i no estem garantint 
la seguretat. Però ho torno a repetir, les principals responsables de seguretat són les 
empreses. I després hi ha l’Administració i després estem els representants dels tre-
balladors. Però si al final ho deixem tot en mans dels representants dels treballadors 
tenim un problema, eh? Perquè no tenim competències; si no, que ens en donin i 
parlarem. Una.

Dos. Li he preguntat al company..., li deixaré a la presidenta perquè ho entre-
gui als grups. Preguntava el senyor Aragonés: «El senyor Morales ha dit alguna 
vegada “si parlem tancaran l’empresa”?» Mireu, el mateix dia que estàvem enter-
rant un company, d’acord?, després de l’enterrament, el senyor Pizarro i el senyor 
Martín van haver de sortir del funeral i marxar a la planta perquè la volien posar 
en marxa. No en marxa la planta, però volien començar a fer els treballs, amb em-
preses subcontractades. Vam haver de parar el treball i denunciar-ho a Inspecció 
de Treball. Evidentment, quan això ho fem des de Comissions Obreres rebem mol-
tes pressions. 

El dia 16 de febrer del 2020, amb una carta, amb una nota d’Iqoxe dirigida a 
«todos los empleades y empleadas», eh?, un mes després d’això, ve a dir, en tres fra-
ses..., no us la llegiré sencera perquè us l’entregaré perquè la tingueu: «Hace un mes 
tuvimos un accidente. Este desgraciado accidente nos ha sumido en un enorme sen-
timiento de dolor y estamos al lado de las familias. El dolor lo padecemos la plan-
tilla. Debemos recordar que fue la plantilla de Iqoxe la que dio respuesta. También 
es conveniente conocer que el pasado mes de diciembre una empresa independiente 
elegida tal hará los trabajos. Nuestro objetivo: poner en marcha la fábrica. Para ga-
rantizar la continuidad de la empresa todos los empleados, directos e indirectos, de-
bemos poner en marcha la fábrica. El reto entraña grande dificultad y tal. Estamos 
viendo todos los días cómo algunas instituciones autonómicas y locales», Comisio-
nes Obreras de Tarragona –CCOO Tarragona, ¿eh?, como decía aquel presentador 
de televisión–, «asociaciones de diferente tipo presionan cuestionando nuestra em-
presa, la calidad de nuestras instalaciones y la vuelta a la actividad en la mayoría de 
los casos, con ausencia total de conocimientos, simplemente mintiendo.»

Esto es un mes después, ¿vale? Esto, evidentemente, no es literalmente «si ha-
bláis, cerraran la empresa», pero si ustedes saben leer entre líneas, que yo creo que 
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saben, lo que van a interpretar..., ¿vale? Bueno, pues eso yo lo dejaré para que lo 
tengan. Con esto creo que doy respuesta a ese escenario. 

Y para acabar. Lo vuelvo a repetir, yo creo que..., y comparto lo que decía la 
señora Pallarès: la industria química de Tarragona es muy importante. Y estoy de 
acuerdo. O sea, es necesario saber incorporar las visiones críticas, pero críticas 
constructivas. Lo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras y de la mano de 
los compañeros de UGT..., somos muy críticos, y lo estamos siendo hoy aquí, pero 
somos constructivos. Nosotros queremos seguir teniendo once mil compañeros y 
compañeras ganándose la vida en el polígono de Tarragona, porque realmente es un 
nicho de empleo de calidad y de empleo estable. Es cierto. O sea, tenemos un 50 por 
ciento de empresas subcontratadas, pero el otro el 40 por ciento, el 95 por ciento es 
estable y tiene un sueldo o salario medio de 37.000 euros, que no lo hay en ningún 
otro sector.

También es cierto lo que decía el compañero Clua, ¿eh?, que empezamos a tener 
empresas ganando once mil euros al año. Pero, bueno, ese es el escenario que tene-
mos. Eso es lo que tenemos que revertir. Entonces queremos un polígono químico 
de empleo de calidad, de empleo estable, de empleo seguro y sobre todo porque –y 
comparto lo que decía también la señora Pallarès– la industria, en general, está in-
mersa en una revolución. Estamos camino de la industria 4.0, de la industria de la 
digitalización y la industria química también. 

Entonces, ahora más que nunca, igual que estamos defendiendo el sector de au-
tomoción u otros sectores, y ayer estaban los compañeros de Nissan aquí, es necesa-
rio que, desde las instituciones, des de los agentes sociales, reforcemos ese espacio. 
Y hay que construir aportando la visión crítica de los diferentes escenarios y cons-
truir de forma conjunta. 

Claro, si aquí la respuesta de la patronal, de la AEQT, es la que dio en esta sala, 
y si la participación que estamos teniendo otros agentes importantes, como los que 
representamos a los trabajadores, Comisiones Obreras y UGT, es la que estamos di-
ciendo que se nos dice que vamos a hacer aportaciones a no sé dónde, pues, oye, yo 
creo sinceramente que tenemos un problema. 

Acabo. 

La presidenta 

Gràcies. Per acabar, té la paraula el senyor Terrado, que també li demanarem... 

Fernando Terrado Sánchez 

Intentaré fer un resum o intentaré explicar directament les preguntes que m’han 
fet. Si me’n deixo alguna o algun matís... Bé, hi ha alguna pregunta que és una mica 
delicada i una mica..., bé, tenint en compte que ahir vaig estar cinc hores declarant 
davant de los Mossos. Llavors, bé, encara hi ha secret de sumari.

El senyor Alonso. A veure, la càrrega de treball que hi ha a Iqoxe no distingue 
de categorías, ni de sexo, ni d’afecció política. Tothom té càrrega de treball, cada un 
dintre de la seva secció. Producció té càrrega de treball, la meva secció de seguretat 
té càrrega de treball. Tothom té una gran càrrega de treball perquè es van ajustar 
–i això contestaré al Sombra– moltíssim les plantilles i hi va haver un increment, 
doncs, de tot, gràcies a... Gràcies, o sigui, que hi va haver producció. Però per això 
estem aquí, no?

O sigui, estem en un equilibri molt difícil, el Comitè d’Empresa. Sí que es van 
fer grans inversions però a costa de, bé, doncs una càrrega molt de treball. I jo quan 
dic «càrrega de treball» no dic: «És que volem treballar menys.» No. Nosaltres, els 
treballadors, estem per treballar, però hem de treballar en el nostre horari i en els ob-
jectius i en el treball que es pot obtenir en el nostre treball durant les vuit hores, 
d’acord? I al final a vegades arriba un moment en què aquest treball et sobrepassa. 
Jo ara treballo en oficines i moltes vegades me’n vaig deixant coses sense fer i vaig 
pensant tot el dia que encara..., i l’endemà junta, no? Aquest és el problema. En ope-
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ració passa lo mateix, en manteniment passa lo mateix. O sigui, hi ha una alta càr-
rega de treball. 

El nivell de formació? En la indústria química, en les empreses, a la nostra em-
presa, tothom que entra... Quan jo vaig entrar, fa trenta-un anys, tenia la formació 
professional de segon grau. Avui dia entren amb el grau superior o mitjà de forma-
ció... Això que et dona? Doncs com tots los estudis, et dona una capacitat d’apren-
dre. Però l’experiència... Portar una planta... No és lo mateix portar la planta de 
derivats, bé, no és lo mateix que portar la dos mil o no és lo mateix que portar una 
planta de BASF. Tu tens els coneixements bàsics i els has de desenvolupar. Per tant, 
formació, es requereix formació. Es requereix uns estudis. I la formació es dona en 
la planta. 

Nosaltres lo que vam dir en el seu moment és, quan vam posar 3.200, abans de 
posar-la, contractar gent per a formar-la. Bé, nosaltres haguéssim desitjat que s’ha-
guessin contractat sis mesos abans o tres mesos abans i l’empresa ho va contractar 
en poc temps, amb la qual cosa tenien una formació teòrica i una formació de la 
planta que va ser, bé, a salto de mata. Es va donar formació durant una setmana... 
Bé, una mica d’aquella manera. La gent tenia formació... L’empresa ha contractat, 
perquè, a més, els instituts el demanaven, hi havia gent amb contracte en pràctiques, 
amb contractes duals. Bé, es podia haver fet molt millor de lo que es feia. Però for-
mació... Al final, quan l’operador, segons el criteri de l’empresa, cobreix el reactor, 
doncs és que sap portar el reactor. I si en algun moment no arriba, la professionalitat 
i la capacitat dels meus companys de producció arriba. Al final som un equip –som 
un equip. I entre tots ens ajudem.

El senyor Castillo. Per què...? Bé, a veure, hi han... Quan he comentat les denún-
cies, són una mica antigues; les últimes, les del 2019, són en comú; una del 2000 i 
escaig, que va presentar Comissions, en aquell moment no ens van dir res i ja està. 
Les actuals, de les quatre o cinc que han comentat, una és comuna, perquè consi-
derem que és així. Per ell no ho sabíem. I una altra vam considerar que, bé, doncs 
que no era..., no s’ajustava. No la vam considerar necessària o no vam considerar 
nosaltres afegir-nos a aquella denúncia. Però, bé, dintre de la discrepància normal 
entre dos contexts. Dos no les sabíem, una van dir que no i una altra l’hem fet que 
en comú, que crec que està posada allà, d’acord? 

El salari. Bé, els salaris estan també establerts en conveni. O sigui, tothom té 
un salari que està establert a conveni, sobretot el personal de producció, i hi ha una 
reducció del salari dels nous ingressos, que això no ve d’ara d’aquest conveni ni de 
l’anterior ni l’anterior ni de l’anterior. Hi ha una reducció en funció de la formació i 
en dos anys, doncs, tenen una reducció d’aquest salari. Però al cap de dos anys tot-
hom en l’operació cobra lo mateix.

Qui és el Sombra? Bé, si se’n recorden, a la meva intervenció he dit que l’empresa 
va fer un estudi i va aplicar la nova estructura de treballadors. Bé, doncs això ho va 
fer el Sombra. El Sombra realment són una sèrie de persones que van fer una mesura 
de temps. És a dir, «tu què fas?» I l’acompanyava. «Ara vaig a obrir una vàlvula», 
l’acompanyava. «Ara vaig a fer no sé què», i l’acompanyava. Bé, una ombra. Un es-
tudi de temps, que es diu, d’acord? Per descomptat, des del nostre punt de vista va 
sortir bastant malament, no? O sigui, les ràtios que van sortir..., nosaltres, evident-
ment, no estàvem en absolut d’acord en aquelles ràtios. Però al final l’empresa té 
los estudis, té la força i, bé, va aplicar aquella reducció i es va aplicar aquella nova 
modalitat de treball en les plantilles que hi ha. Realment el Sombra és un estudi de 
temps. A ningú li agrada ser cronometrador, no? Els que hem treballat en..., tenim 
una edat i hem treballat en fàbriques, tenies el cronometrador, no?, que controlava 
la peça. Doncs és lo mateix. 

L’avaluació de riscos és de l’any passat. És una avaluació de riscos, evidentment, 
perquè la llei ho demana. Hem de fer totes les avaluacions de risc i una d’elles és la 
de... I no és una de nova, si ja era una revisió degut a que hi havia plantes noves i 
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van considerar, el Comitè d’Empresa..., los delegats de prevenció li van demanar a 
l’empresa i van dir: «Hi ha modificacions, s’ha de fer una avaluació de riscos.» Es 
va fer, va trigar en fer-se perquè hi va haver diversos problemes, no hi va haver su-
ficient gent..., bé. I no sé si va sortir a meitat d’any o així i es va aplicar a l’empresa 
i lo de sempre: «Sí, però no, bé, ja anirem fent i no me l’acabo de creure i esto está 
sesgado i...» Bé, sí que de veritat vam intentar fer una comissió per a començar a fer 
punts i millorar punts, però al final es va acabar l’any i va passar lo que va passar i 
ahí s’ha quedat.

Uf! Em preguntes per la tercera reunió. Bé, perquè porto la llibreta de los apunts, 
si no, no sabria dir-te. Just abans es va parlar d’això, de càrrega de treball. Vam par-
lar de càrrega de treball i que estàvem molt carregats, en aquest cas, el personal de 
planta. I l’empresa va dir que si volíem fer un estudio de tiempos que estava dispuesta 
a fer un estudio de tiempos. Això és lo que tinc apuntat jo del dia 13. D’acord?

Bé, lo de la metralla amb l’òxid d’etilè... Això els psicòlegs que van vindre a fà-
brica a explicar-nos, no?, les etapes en les quals passaríem, una d’elles és la d’auto-
justificació. «I si en lloc de ser a les cinc de la tarda és a les tres de la tarda?» «I si 
això no ha passat?» Doncs podien passar altres coses. Si hagués estat a les tres de la 
tarda, estaríem parlant d’una altra cosa, perquè la planta va patir, però ja que et puc 
jo assegurar que les oficines eren zona de guerra. T’ho dic jo en primera persona. 
Per tant, podien haver passat moltes coses o res. 

Que no hi havia gent en el panell el mateix dia? Jo el mateix dia, evidentment, no 
sabia si hi havia gent a l’operador. Nosaltres tenim un procés de treball..., sobretot 
en la dos mil està molt establert. És a dir, hi ha dos panellistes i dos d’exteriors. En 
derivats, la mateixa persona és panellista i exterior. Llavors, en funció de les fun-
cions que ha de fer, doncs pot estar o no pot estar. Pot coincidir que estiguin els dos 
fora? Pot coincidir –pot coincidir. És el sistema de treball que hi ha. O sigui, no hi 
ha un panellista. En moltes empreses hi ha panellista i d’ahí no es mou. En la dos 
mil hi ha panellista i d’ahí no es mou. En la de derivats fan les dos coses i pot coin-
cidir, evidentment, que estiguin els dos operadors fent maniobres fora. El sistema de 
control és diferent, no té res a veure una planta amb l’altra. Però sí, pot ser.

Bunquerización. Sí, el tema de la bunquerización va sortir no sé exactament 
quan, en una reunió de Comitè de Salut i Seguretat es va preguntar per part del com-
pany, del delegat de prevenció. En aquell moment l’empresa va dir: «Bé, ho pregun-
taré.» Crec que hi ha una resposta dient que, bé, la sala de control en aquell moment 
compleix la llei. O sigui, alguna cosa així és la resposta. També he de dir que, bé, 
clar, a veure, la dos mil té no sé quants anys. Si compleix la llei... O sigui, al final, 
tot això és: «Cumple la ley.» Avui dia sí, lo que sé, que està claríssim, que l’empresa 
sí que bunquerizará les dos plantes. 

D’En Comú Podem, la companya..., em preguntes la vaga. La vaga la vam fer al 
desembre per qüestions de discrepància total i absoluta amb la negociació col·lecti-
va i va coincidir en el temps que van ser los acomiadaments. Llavors ja lliguem una 
cosa amb l’altra. És a dir, estàvem enfadats perquè, com he comentat al principi, vo-
líem donar-li continuïtat a aquests treballadors per ampliar la seva formació i capa-
citat. L’empresa va considerar que no..., es podia estalviar estos sous perquè estaven 
les plantes parades, los reactors parats, i va coincidir en el temps. Ho vam fer..., les 
dos coses, però el motiu bàsic, fonamental, és que la negociació no avançava i la vo-
líem desbloquejar. I les nostres eines són les que són, que és fer vaga. I, a més, amb 
un gran èxit, per cert. O sigui, va ser...

¿Afectaban a la unidad? ¿Se puso en marcha sin personal? Bé, clar, hi ha un con-
veni que diu «tres plantes, dos operadors». A vegades l’empresa volia estirar-ho una 
mica més però jo no sabria dir-te si aquell dia..., o si ho feia sovint. Teníem nuestros 
más y nuestros menos, perquè l’empresa sempre tenia la temptació: «A veure si puc 
posar la petita.» Els companys que estaven allà s’hi negaven i no es posava. Però, 
bé, la temptació sempre estava.
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Qualitat dels materials. Jo no treballo en manteniment però, bé, en això sí que 
dubto molt que a sabiendas es compri a Xina. Ho dubto molt, que a sabiendas es 
compri a Xina. Però, bé, no és la meva secció, no és la meva especialitat.

El señor Leal se reunió. El senyor Leal i el segon Morlanes es van reunir amb 
el Comitè d’Empresa el dia següent de l’explosió. I en aquell moment... Sí, sí, el dia 
següent. O sigui, va ser el dia 14, doncs el dia 15, que va ser, a la tarda, es van reu-
nir amb el Comitè d’Empresa. Ens va assegurar..., bé, que ens van dir que, bé, mol-
tes coses i que ell apostava per la continuïtat, que... se le preguntó expresamente si 
aseguraba la continuidad de la compañía. I va dir que sí. (Veus de fons.) Sí, i després, 
dies més tard, no em preguntis si van ser quinze dies o un mes, no m’ho pregun-
tis, perquè aquests sis mesos han estat molt intensos per a tothom, per a mi més, en 
concret, perquè per la meva feina no he sortit, tinc ganes de fer vacances la setmana 
que ve i connectar de l’empresa, perquè a més ha vingut la Covid... I sé que més tard 
sí que vam fer una reunió amb una gran part de la plantilla, és a dir, tot lo personal 
que estava d’oficines i el personal..., contramestres que estaven de torn i podien sor-
tir, personal de manteniment. Es va fer una reunió. Bé, van explicar una mica que 
apostaven per la continuïtat de l’empresa. No amb el cent per cent de la plantilla 
perquè el personal de torn, encara que estiguin les plantes parades ha d’estar en el 
torn, i també va ser una mica de reunió, i tots los que estàvem per allà, doncs, vam 
anar a reunir-nos, d’acord?

La presidenta

Hauríem d’anar acabant... 

Fernando Terrado Sánchez 

Ràpid, va. No és de recibo decir que no se habla de... M’hauries de portar una 
pregunta perquè no... (Remor de veus.) A veure, és difícil treballar en condicions, 
és difícil treballar en..., bé, tensió, perquè som uns professionals, tothom, la part de 
producció, els tècnics, els administratius i treballem en tensió perquè volem fer la 
feina. Llavors és complicat, per això l’avaluació de riscos va sortir com va sortir, 
d’acord?

El reactor. O sigui, jo lo que puc assegurar és que..., o puc assegurar o tinc entès 
que, a veure, les plantes es posaven en marxa amb la gent que hi havia. Dos opera-
dors, tres plantes. En algun moment, les grans. I nosaltres ja intentàvem velar que 
les temptacions de posar en alguna planta menys, encara que sigui un dia, un ratito, 
doncs, no es fes, d’acord? 

L’ERTO? L’ERTO està... Tenim un ERTO des d’abans de la Covid, de març, 
degut a les condicions en què estem. O sigui, hem estat diversos mesos absoluta-
ment parats, sense cap capacitat de produir. L’empresa va dir que necessitava fer un 
ERTO perquè les assegurances i tal... Vam negociar, vam arribar a un acord amb 
una compensació econòmica i en diverses fases. Ara estem en una fase, que encara 
no està del tot iniciada, perquè sí que podem entrar a la zona zero i començar a fer 
coses. La gran part de la plantilla de la dos mil està desafectada, però encara està 
afectada una part de derivats perquè no es pot posar en marxa. 

Jo l’únic que volia dir és: nosaltres... A veure, la càrrega de treball era molt alta, 
la gent estava realment enfadada i cabrejada, i va passar això. Jo no..., no ho sé. No 
gosaria ni m’atreviria... Fins que no hi hagi un resultat no sabrem lo que ha passat. 
Aleshores, a partir d’ahí podrem dir si és per una causa o per l’altra, no? Llavors, 
clar, si treballes carregat de feina i passa això dius..., no sé, te’n recordes, sense cul-
pa, de la mare d’algú. Però potser no ha sigut això. Llavors, jo intento ser molt pru-
dent en el tema de relacionar una cosa amb l’altra. Va explotar, algú ens dirà què va 
passar. I a partir d’ahí, doncs, algú haurà de delimitar les responsabilitats penals o 
les que sigui i sabrem si ha estat per una causa o per l’altra.

I no sé si m’he deixat alguna cosa, eh? Si algú..., m’he deixat alguna cosa de..., 
doncs...
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La presidenta

Gràcies, senyor Terrado, i gràcies a la compareixença també del senyor Hernán-
dez i del senyor Clua. Ha sigut tot una mica accidentat també donades les circums-
tàncies, en general, en les que estem vivint. 

De tota manera, qualsevol cosa que els compareixents creguin que volen apor-
tar, que poden dir, propostes i tal, doncs, ho poden trametre aquí al Parlament. La 
comissió està oberta i distribueix i, a més, vol rebre també no només els fets i l’ex-
plicació, sinó propostes, perquè aquest és en el fons el treball que volem fer, no?, 
millorar i que no torni a passar. I, per tant, qualsevol cosa..., així com si els diputats 
més endavant creiem que la presència dels sindicats torna a ser necessària, els hi 
tornaríem a demanar.

Ho reitero, moltes gràcies. Moltes gràcies també per ser aquí en aquestes cir-
cumstàncies i gràcies als diputats i diputades. Bona tarda.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i dos minuts.
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