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Sessió 7 de la CEPISA

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Auto-

moció (CEPISA) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Eva Granados Galiano, 

acompanyada del vicepresident, Sergio Santamaría Santigosa, i del secretari, Fabian Mo-

hedano Morales. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan 

García González i Alfonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, pel 

G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Santi Ro-

dríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de 

l’Automoció (tram. 260-00003/11). Debat i votació de la proposta d’informe.

La presidenta

Bona tarda. Comencem la sessió de la Comissió d’Estudi de Polítiques Públiques 
en el Sector de l’Automoció.

Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector 
de l’Automoció

260-00003/11

Si ho recordeu, en la darrera sessió ens havíem compromès a intentar agilitzar la 
finalització d’aquesta comissió d’estudi, donat que, per una banda, hi ha moltíssimes 
comissions d’estudi, i on estem tots els diferents grups parlamentaris treballant, però 
també havíem situat el tema de la possibilitat de que s’acabés la legislatura pels es-
deveniments que tenim a sobre de la taula, i teníem por. I jo crec que això també ho 
hem de posar a sobre de la taula en el document que avui ens ocupa, perquè teníem 
por que s’acabés la legislatura abans que s’acabés el període de sessions i, per tant, 
volíem enllestir un document de conclusions. 

Dit això, jo m’he estat repassant una mica el pla de treball que ens havíem plan-
tejat com a comissió i hem de ser conscients que no hem exhaurit, no hem acabat el 
pla de treball que teníem com a comissió d’estudis, que alguns dels compareixents 
que havíem previst, doncs, finalment no..., o alguns dels blocs que havíem previst no 
els hem tirat endavant, però vam decidir entre tots que preferíem tancar unes con-
clusions de la comissió d’estudi, de manera que poguéssim donar per bona, si més 
no, alguna de les conclusions, alguna de les propostes amb què entre tots estigués-
sim d’acord.

També dir-vos que en la darrera reunió vam dir de fer..., que des de la presidència 
i des dels serveis tècnics del Parlament, i la lletrada, elaboraríem un dossier, que us 
passaríem amb suficient temps perquè els diferents grups parlamentaris féssiu apor-
tacions. A aquestes notes que us hem enviat hi ha hagut aportacions, però han estat 
algunes notes a les notes que havíem fet nosaltres; per tant, també, la segona cosa. Si 
la primera era «hem precipitat el final de la comissió perquè no s’acabi la legislatura 
abans que les conclusions de la comissió», la segona cosa era «volíem fer unes pro-
postes i, en comptes de que cada grup parlamentari fes les seves, vam fer unes notes 
perquè fossin les conclusions d’aquesta comissió d’estudi». 

Avui ens trobem a la reunió de la comissió, però no tenim els redactats finals. 
Tenim les notes que hem anat apuntant i les aportacions que heu fet els diferents 
grups parlamentaris.

Per tant, més enllà de que ara veiem de quina manera, quina metodologia fem 
servir aquesta tarda per donar per bo o treure o posar coses noves, també dir-vos 
–i aquesta és una petició que us faig– que puguem tenir un temps per treballar els ser-
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veis de la cambra i aquell qui vulgui treballar amb mi, per poder tenir una redacció 
acurada de les conclusions d’aquesta comissió d’estudi. Perquè jo entenc que el docu-
ment que tenim avui a les nostres mans, per molt que hi estiguem tots d’acord, o no, 
ara ho veurem, la idea és que pugui tenir un redactat una mica més curós, eh?

Dit això, el document l’heu tingut amb prou temps, s’han fet aportacions. Ara està-
vem comentant amb l’Anna Casas que potser el document, la part aquesta de proposta 
de mesures no queda prou clar (veus de fons), que és el cinquè punt de l’índex, que no 
són mesures o propostes de mesures que fa la comissió, sinó que és el suma y sigue, 
el sumatori de les propostes de mesura que han fet els compareixents. I, per tant, això 
no queda prou clar i hauríem de reflectir-ho clarament en el document. De manera 
que el que crec que hem de debatre –perquè el que van dir, no sé, els fabricants...– és 
el que van dir els fabricants, i podem estar-hi d’acord o no, però si queda clar que era 
l’opinió dels fabricants o dels sindicats més representatius aquí queda.

El que sí que crec que és motiu de debat polític, i és on jo us demanaria que fós-
sim capaços de tenir un redactat on tots i totes estiguem d’acord i no haguem de fer 
vots particulars ni vots contraris, sinó que trobem un redactat on tothom se senti 
còmode, és en el bloc sis, el punt 6, que són les conclusions de la comissió. I que sí 
que aquí crec que ens han quedat tretze punts, no?, que serien com els tretze blocs de 
propostes. I aquí sí que podríem anar bloc per bloc, veient les diferents aportacions 
que hi ha hagut, i si cal canviar o redactar alguna cosa. 

Fins i tot, hi ha alguns dels punts que jo els havia apuntat com a proposta perquè 
algú fes propostes, i no n’ha sortit cap; per exemple, fiscalitat. Al punt 6 vaig posar 
«fiscalitat estatal, autonòmica, local». Ningú ha fet cap proposta. Per tant, aquesta 
directament es liquida.

Amb això tracto de traslladar-vos que era un document de treball i que avui, que 
en teoria havíem quedat per tancar la comissió, no hauria de ser ja un document de 
treball, sinó que hauria de ser un document tancat, i malauradament no ho és. Per 
tant, haurem de fer aquesta redacció.

Crec que avui potser el que caldria és passar la paraula a cadascun dels grups 
parlamentaris, que diguin el que opinen del conjunt del document, especialment de 
la part de conclusions si hi ha alguna cosa que els agrada, especialment el que no us 
agradi, les propostes que heu fet. I, com que sé que heu parlat entre vosaltres, tam-
bé, si hi ha alguna transacció, doncs, per poder..., que tothom l’escolti i, si tothom hi 
està d’acord, la tiri endavant.

Sí que us demanaria també...

La lletrada

I d’aquesta part també, eh?

La presidenta

I de propostes de mesures del sector també? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

La lletrada

Sí, perquè se n’han fet algunes observacions.

La presidenta

Sí, però això és el que jo deia, que propostes de mesures... Potser li hem de can-
viar el títol. Si són propostes de mesures dels diferents sectors, doncs, potser el que 
caldria fer és identificar quin compareixent va fer aquella proposta, i d’aquesta ma-
nera no és opinable, simplement és el sumatori de les propostes dels diferents com-
pareixents. I podríem focalitzar el debat només en el que serien les conclusions. 
Ho dic perquè si ara entrem a parlar del que volen els fabricants sobre la fiscalitat, 
doncs, és el que volen els fabricants de la fiscalitat, o, jo què sé, el tipus de contracte 
que volen els sindicats és el que volen els sindicats. 

En tot cas, sí que és tema quan entrem en la part de formació, per dir una cosa, 
per dir un bloc, si estem parlant del centre d’automoció de l’FP dual o del cicle uni-
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versitari, que aquí sí que són conclusions polítiques, si hi estem d’acord o no, i si cal 
mantenir-lo. 

Per tant, jo ara li passo la paraula a Ciutadans, fan la seva valoració i, a partir 
d’aquí, anem veient un per un. Endavant.

Joan García González

Gràcies, presidenta. Jo seré ràpid, bàsicament perquè ja hem presentat una sèrie 
d’esmenes. Algunes ja també han sigut transaccionades en el text original amb altres 
grups i jo crec que és important també que es tinguin en compte aquestes posicions. 
També hi ha una sèrie d’esmenes que, al final, crec que és lògic que no estiguin al 
text, i que així, doncs, ho hem tractat. De fet, ho hem tractat amb el Partit Socialista 
i, de fet, avui, doncs, deixant això a sobre la taula, el que resta és que es sumi al text 
definitiu de conclusions la resta de partits.

Per anar molt ràpid, jo faré referència a tres. Una és la proposta que fèiem, que 
era la número 13, que no sé si tenim tots el mateix text. (Veus de fons.) Estic a les 
conclusions, a la pàgina 28. No, vint-i-vuit..., un moment. Bé, la primera. No, perdó, 
la pàgina 27. A la 27 tenim un punt on diu «creació d’un centre d’excel·lència», taula  
de treball. Aquí també hi havia una esmena de Junts pel Sí. Hem parlat amb ells. 
I passo a llegir el text que nosaltres hem transaccionat, que seria: «Potenciar l’ex-
cel·lència de l’automoció facilitant l’emprenedoria industrial innovadora en el camp 
de l’automoció, amb la participació d’empreses del sector, universitats i centres tec-
nològics.»

Clar, tot això ho hem d’emmarcar dins de que hi haurà un redactat final. O sigui 
que això és una idea. Ho deixem aquí com un esborrany. Però que ens sembla bé 
trobar aquest acord.

Són tres, eh? Aquesta és la primera. Aquesta quedaria transaccionada.

La presidenta

Aquesta idea... Després haurem de fer el redactat, eh? Aquesta idea la compartim 
tots? (Veus de fons.) Sí, la tens aquí baix, en petit: proposta de transacció.

Joan García González

Sí, és la primera. És la primera que trobes.
(Veus de fons.)

La presidenta

Sí? (Veus de fons.) Sí, aquesta.

Joan García González

És que no sé si tenim el text, tots. (Veus de fons.) D’acord. Si no, ja... M’estalvio 
llegir-lo o no.

La presidenta

Aquesta..., tothom estaria d’acord en això? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.)

Joan García González

D’acord.

La lletrada

Si és d’aquests termes, clar, tampoc podem canviar molt respecte a això.

La presidenta

Sí.

La lletrada

Això és el text de la transacció pròpiament.
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Joan García González

Sí, en aquest cas sí. Doncs, ja no passo a mirar totes les que d’alguna forma s’han 
acceptat o rebutjat. Sí que parlaria de la segona, que és la 14. Doncs, també hem 
transaccionat un text, l’hem modificat. Bé, no sé si fa falta llegir-lo, però la proposta 
de transacció és: «Impulsar la producció energètica d’origen renovable per tal de re-
duir la dependència envers els combustibles fòssils a l’hora de generar electricitat.» 
Aquesta és la que fa referència a la nostra esmena número 14. 

I en l’esmena número 16, també en la mateixa línia, també hem transaccionat un 
text, que seria: «Incentivar les empreses que participin en els diversos programes 
de l’FP dual com a participants necessaris per obtenir una FP dual de qualitat.» 
D’acord. 

Després, hi ha una sèrie d’esmenes presentades, acceptades. I jo estic molt 
d’acord en el que... També volia deixar reflectit això, ja per acabar, que hem hagut 
de fer això ràpid, també, per la situació política que vivim i que, d’alguna forma..., 
contradir una mica els objectius que tenim com a comissió d’estudi de tenir una 
mica més de temps. 

Bé, ens hauria agradat acabar tot el programa també de..., bé, de compareixences 
i d’experts, però... Bé, crec que és important primar, doncs, tenir aquestes conclu-
sions sobre acabar aquest programa. I per un altre costat també veig amb bons ulls, 
i veiem amb bons ulls, que es faci un redactat final, que potser sí que hauríem..., no 
sé si s’hauria d’aprovar, llavors, un altre... (Veus de fons.) Clar, amb aquest text, però, 
bé, per la resta jo res més a afegir.

Gràcies.

La presidenta

Una pregunta més. Entenc que les altres propostes les veuríeu... Ho dic per posi-
cionar-vos sobre les altres esmenes o aportacions que han fet els altres grups. (Veus 
de fons.) Hi esteu d’acord? (Pausa.) D’acord.

Doncs, li passo la paraula al Grup Socialista, al Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Breument, afegir que nosaltres veiem d’acord el que final-
ment s’ha acordat entre els portaveus, la qual cosa em sembla una proposta de text 
adequada. També és veritat que cal, potser, una nova revisió del redactat, que em 
sembla oportuna fer de cara a l’aprovació final. I només destacar que hem fet dues 
esmenes en el sentit de potenciar el que és tot el tema de mobilitat i avançar en el 
tema també de dades que fan falta per intentar incentivar aquest nou model cap al 
qual volem avançar, no?

A més, també creiem oportú, doncs, intentar mirar que quedi clar per als grups. 
Hem vist que hi ha hagut confusió entre els grups en el que és proposta, que venia 
directament d’actors, i el que ve de conclusió final i de proposta d’actuació.

La presidenta

El Joan, per...

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies. A veure, tot i les imperfeccions que ja ha posat de manifest la matei-
xa presidenta, que sempre hi han en un treball d’aquesta naturalesa, jo crec que el 
treball de la comissió ha estat francament interessant, sobretot per les aportacions 
de qualitat de les persones que han vingut de fora. I des del nostre punt de vista ha 
arribat a un límit; un límit tant amb relació al contingut com amb relació al límit 
temporal. I això no li treu qualitat, perquè jo crec que tenim tota una quantitat de 
propostes de conclusions. Hi ha suggeriments previs fets pels compareixents que 
porten elements molt positius de cara a dissenyar una política al voltant del sector 
de l’automoció.
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Com és obvi, en unes conclusions d’aquesta naturalesa, doncs, no surt tot. Però 
a mi, personalment, no em sembla malament, perquè és que del que es tractava és 
de centrar-se en aquelles coses específiques del sector de l’automoció. Perquè si es-
tirant del sector de l’automoció tractem temes de fiscalitat i així al final resulta que, 
primera, no crec que ens posem d’acord sobre aquestes qüestions i, segona, estarem 
entrant en una dinàmica que s’allarga, s’allarga i entrem a discutir sobre política fis-
cal, perquè en definitiva és això. A mi em sembla bé tant l’abast limitat de l’informe 
com el nivell de profunditat de les conclusions que es plantegen.

Jo en la primera lectura vaig patir el mateix malentès que ara posava de mani-
fest..., bé, que em semblava que posava de manifest la lletrada, no?, l’Anna Casas, 
en el sentit de que hi ha un moment que creus llegir que allò són conclusions de la 
comissió. No són així. Hi ha una manera, i és situar-les com a aportacions, no com 
a propostes, com a aportacions, i diferenciar-les ben clar. I no hi ha cap tipus de 
problema. 

I, lògicament, les aportacions de les parts, les aportacions dels compareixents 
sempre són més àmplies, són més profundes, responen a interessos a part, a visions 
a part del que després són les conclusions més limitades, que segurament que s’apro-
vin per consens, per unanimitat, doncs, sempre són més restringides des d’aquest 
punt de vista.

Bé, nosaltres vam fer dos suggeriments. Han estat acceptats. Els que han estat 
acceptats la resta de grups també els compartim. I, amb relació a les coses plante-
jades pel grup de, per un costat, Junts pel Sí i, per l’altre, Ciutadans, jo crec que les 
propostes de transacció que se’ns presenten aquí són perfectament assumibles per 
nosaltres.

I jo seria partidari de concloure aquest treball, no tant perquè tingui por de que 
s’acabi la legislatura, tampoc dic que ho estic esperant desesperadament, perquè seria 
descobrir-me massa, però, vaja, és perquè, sobretot, si volem que sigui útil, les hem 
de poder presentar a algun lloc. Després faríem pensar com les podem utilitzar al 
màxim, eh?, però no sé si és el moment, aquí. I jo suposo que és més..., si voleu ho 
comentem, però, home, no cal, potser, que vagin al Ple, però potser sí una certa pre-
sentació a la comissió respectiva, o alguna cosa, no ho sé, ho podem veure. Però, com 
que allò òptim és el principal enemic d’allò bo, jo crec que això reuneix les caracte-
rístiques necessàries.

La presidenta

Gràcies. Ara el Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, no, la valoració global que fem del document és força positiva, eh?, 
en el sentit de que crec que el que pretén és apuntar determinades idees i determi-
nades actuacions per tal de millorar el sector o contribuir a la consolidació del sec-
tor. I, per tant, des d’aquest punt de vista global, tot i que això no vol dir que potser 
compartim el cent per cent de les propostes que s’hi fan i el literal de les coses o de 
les propostes o de les conclusions que se n’extreuen, podem donar perfectament el 
vistiplau, eh?

Fem quatre consideracions. Dues van una mica, potser una mica lligades, no? 
Una primera és amb relació al mateix text. A la pàgina 27 de les conclusions, quan 
acaba l’últim paràgraf, diu que «les mesures s’han de traslladar als governs català i 
espanyol perquè donin ràpid compliment d’aquestes, implementant-les a través dels 
departaments». Jo crec que potser és una mica agosarat, i potser valdria la pena dir 
que es traslladen als governs per tal de que les valorin i, en la mesura del possible, 
les facin seves i les duguin a terme, no? És a dir, ser menys imperatius en el docu-
ment. 

I això, feta aquesta primera consideració, em permet abordar la segona, que són 
les esmenes acceptades de Junts pel Sí, la 4 i la 5, que consisteix en posar «segons 
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les disponibilitats pressupostàries». No són propostes de resolució, i, per tant, home, 
jo crec que val la pena, tenint en compte aquesta, eh?, primera reflexió amb relació... 
Escolti’m, no exigim «demà passat duguin a terme això». Home, totes les mesures 
i totes les conclusions evidentment ho són «en funció de les disponibilitats pres-
supostàries», i, per tant, jo crec que podríem estalviar-nos el fet d’incloure aquest 
mecanisme de prevenció que utilitzen habitualment els governs en les propostes de 
resolució, i ho podríem ometre.

Les altres dues consideracions fan relació a petites discrepàncies amb relació 
a les esmenes de Catalunya Sí que es Pot, eh? Em sembla que són les dues esme-
nes que s’han presentat. La primera és amb relació a l’últim paràgraf, que demana 
condicionar les mesures de suport públic a la cooperació en xarxa. I això sembla 
una mica com una exclusió, és a dir, o hi ha cooperació en xarxa o no hi han mesu-
res de suport públic. Jo crec que no hem de... En tot cas, es pot valorar, eh?, que hi 
hagi aquesta cooperació en xarxa entre les empreses, però no ha de ser excloent de 
cap mena de mesura de suport públic, no? Per tant, crec que, corregint una mica el 
redactat, és perfectament assumible.

I l’última fa referència també a la segona esmena de Catalunya Sí que es Pot. Si 
mireu el text, que és a la pàgina número 30, si llegim el paràgraf anterior a l’esmena 
que es proposa incorporar en el text, diu, de forma fidedigna: «El Centre de Forma-
ció Professional de l’Automoció continua aturat.» I l’esmena de Catalunya Sí que es 
Pot diu que «el Centre de Formació Professional de l’Automoció continua infrauti-
litzat». Jo diria: «Home, val la pena...», perquè no és que estigui infrautilitzat, és que 
està aturat. (Joan Coscubiela Conesa diu: «Ja no.») Ja hi ha alguna cosa... (Veus de 
fons.) Sí, és a dir, segurament la infrautilització...

La presidenta

Hi ha una miqueta d’activitat, per tant, sí, s’ajustaria més la de Catalunya Sí que 
es Pot. De fet...

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, no ho sé, jo crec que potser val la pena lligar l’una i l’altra, eh?, perquè, 
com a mínim, no siguin... (Veus de fons.) Ah, és que no... (Joan Coscubiela Conesa 
diu: «Com a substitució de.» I algú diu: «Sí.») Home, era...

La presidenta

És que justament aquesta crec que és el literal d’una PR que es va aprovar l’altre 
dia a la Comissió de Treball, més o menys, no? I, per tant, jo crec que tindria sentit 
recuperar el redactat de Catalunya Sí que es Pot. (Veus de fons.) Un..., bé, sí, és un...

Santi Rodríguez i Serra

Bé, doncs, això, que no quedi aquesta lleugera contradicció. 
I per la resta, hi insisteixo, més, menys, jo crec que... (Veus de fons.) Dic la resta, 

més, menys, jo crec que és perfectament assumible en un document de conclusions 
d’una comissió d’estudi que se li pugui donar suport.

La presidenta

Joan Ramon.

Joan Ramon Casals i Mata

Molt bé.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, em fa veure que la PR aquesta deia «posar en marxa». (Veus de fons.) La PR 
aquesta sobre el centre de l’automoció, eh? (Veus de fons.)

Joan Ramon Casals i Mata

Bé, en tot cas, aquest punt ja entenc que l’acabarem, del tema de l’escola de for-
mació de Martorell. 
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No, jo, en tot cas, primer, sobretot agrair a la presidenta tot l’esforç, eh? –i també 
a tota la part de la Mesa–, tot l’esforç per tenir aquest document, que jo crec que el 
que té... Té moltes coses de virtuts, que el que jo crec que és interessant és que recull 
totes les opinions de tothom que va venir, indiferentment... Una cosa són les conclu-
sions i exactament al que arribem amb la comissió, però és veritat que hi hagi tot el 
recull de totes les compareixences i les propostes principals, home, ajuda a interpre-
tar, a part, el que acabarem aprovant, però, alhora, sempre quedarà constància, i és 
molt, molt important. I és bo que tots les tinguem en compte. Per tant, agrair tota la 
feinada que ha significat.

I nosaltres també donàvem per fet que avui podríem acabar. I totalment d’acord 
amb la proposta de la presidenta de poder millorar, eh?, la proposta que ens ha fet d’in-
tentar millorar el que és la redacció; però, des del punt de vista del contingut, nosal-
tres, amb les esmenes presentades i transaccions que s’han dit, nosaltres ens sentiríem 
còmodes en poder aprovar sense cap mena de problema el dictamen, eh?

Allò de..., en tot cas, eh?, abans d’entrar més... Bé, en tot cas, nosaltres hem pre-
sentat algunes esmenes més de precisió. Sí que n’hi havien un parell, eh?, que van en 
aquesta línia de «en funció de les disponibilitats pressupostàries», perquè ho entengui. 
El grup parlamentari del Govern té aquesta tendència automàtica, eh?, de presentar 
aquest tipus de propostes, però jo, ja que podem, en una comissió d’estudi d’aquest ti-
pus, si no hi són..., i tampoc no passa res, ja està fet, més en aquest sentit d’aquest au-
tomatisme que portem. Sí que és així.

En tot cas, la proposta de transacció que s’ha fet amb PSC, Ciutadans, amb una 
que hi havia nostra, doncs, ens sembla molt correcta, referent al que serien els cen-
tres d’excel·lència. Nosaltres entenem..., estava feta, però nosaltres entenem que n’hi 
ha un.

L’altra és que tal com s’acaba fent la transacció jo crec que queda ben recollit, i 
segurament la finalitat que tots perseguim és millor. Per tant, endavant i perfecte. 

I, després, alguna altra era més un nivell tècnic, que hi havia alguna..., es recollia 
algun..., de millorar algun pla de foment que en aquests moments no s’està produint. 
Per tant, com que no existeix, és treure’l, eh?

Jo..., el que sí que és important és, bé, que aprovem jo crec que com més aviat 
millor el dictamen. Per nosaltres quedaria aprovat avui, entenent, eh?, que queda 
ben redactat. No sé si després hi ha d’haver una altra comissió o no, però per nosal-
tres avui, amb totes aquestes esmenes acceptades i transaccions, podríem donar per 
aprovat el dictamen.

I, sí, molt en la línia del que ha explicat tothom, eh?, però especialment el Joan, 
és més important després com ho presentem, eh? En tot cas, és el..., sí que..., com 
ho donem a conèixer o quina importància li donem, perquè la té. S’ha fet una feina 
important per part dels compareixents, i al final hi han propostes que jo crec que és 
bo que es coneguin d’un dels sectors, que és el que vam dir sempre en la comissió 
aquesta. La finalitat principal que tenia és que un dels sectors més importants de la 
indústria del nostre país, diguéssim..., cal que el Parlament mirés de posar-s’hi, fes 
aquesta comissió i fes propostes per intentar millorar, tant a nivell de l’Estat espa-
nyol com a nivell del mateix Parlament, però especialment de cara al Govern de la 
Generalitat, que el sector les conegui. 

Per tant, és més trobar com ho fem, d’alguna manera, arribar a tothom, ho fem 
públic, que no pas el contingut, que jo crec que està molt bé i és prou equilibrat, i 
tracta totes les diverses temàtiques amb propostes prou interessants i prou impor-
tants com perquè si s’apliquen, diguéssim, tindrem una millora important en aquest 
sector.

La presidenta

Molt bé. Doncs, entenc que les diferents aportacions que heu fet cadascun dels 
grups els altres, amb flexibilitat, les incorporen? (Pausa.) Sí? (Pausa.) I, per tant, 
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fem aquests ajustos, eh?, al tema de les disponibilitats pressupostàries, la crida als 
governs, tot el que heu anat comentant, les transaccions que ens han arribat, que heu 
anat parlant entre vosaltres, també les veieu bé.

Jo us faré una proposta, ara ho comentava amb la lletrada. Intentarem agafar 
aquestes notes, convertir-les. A la part de conclusions el que farem és canviar el 
títol. Allà on diu «aportacions» direm que són «dels compareixents», de manera 
que identifiquem el pare i la mare de cadascuna de les aportacions, i allà es que-
den. I a la part de conclusions mirem de fer una redacció més acurada, més com-
pactada. Allà on diu «Corredor Mediterrani» tres vegades ho diem una vegada i ho 
diem bé. Allà on diu «FP dual» en tres punts diferents fem un únic punt, que digui  
«FP dual, universitària». Aquest tipus de millores.

També us proposaria que... Hi ha un apartat que li diem «il·legalitats», que no... 
Vull dir, si us sembla, en la part de competitivitat, sí?, incorporem les dues cosetes que 
diem, que és que hi hagi més control sobre els tallers, no?, que estan fent pràctiques, 
que no s’ajusten, de manera que ens quedin..., no sé si ens quedarà un decàleg, però jo 
crec que gairebé. Ens pot quedar com un decàleg de propostes. Sí? (Pausa.)

Si ens permeteu que, amb els serveis del Parlament, amb el personal tècnic i la lle-
trada, i jo mateixa, ens dediquem a fer aquestes millores i durant el Ple de la setmana 
que ve ens veiem un moment, us ho hem enviat abans, l’heu vist i formalment les apro-
vem, que no que ara em dieu que sí a todo i després faci jo alguna cosa que no acabi 
de... Sí? (Veus de fons.) I donem compliment a un text tancat, si us sembla.

Dilatem el tema uns dies, però jo crec que és una setmana i ens ho podem per-
metre. I, d’aquesta manera, sí que hauríem de decidir, en tot cas ho decidim la set-
mana que ve, què és el que fem amb aquestes conclusions, si les portem..., les hem 
de portar a la Mesa, no? (La lletrada assenteix.) El Reglament el que ens diu és que 
és la Mesa qui recull la comissió d’estudi, i a partir d’aquí si les presentem en una 
comissió de Treball, en una comissió d’indústria seria, no?, en aquest cas, Empresa, 
perdoneu, o les portem al Ple, si voleu que es presentin al Ple. No ho sé. Tindrem 
uns plens molts apretadets d’aquí a final de... (Veus de fons.) O directament es pu-
bliquen, o, si no, a l’agost. Aquest Ple, que està cridat a ser... (Remor de veus.) Fem 
alguna cosa, portem alguna cosa a debat que sigui en condicions.

Molt bé. Doncs, ho deixem aquí. I rebreu la proposta que us faci la presidència. 
Gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de quatre de la tarda i cinc minuts.
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