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Sessió 8 de la CEPISA

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

ció (CEPISA) s’obre a un quart de set del vespre i dos minuts. Presideix Eva Granados Ga-

liano, acompanyada del vicepresident, Sergio Santamaría Santigosa, i del secretari, Fabian 

Mohedano 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 i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que 

es Pot; Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i 

Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Debat i votació de l’informe i de les conclusions i acord sobre la tramitació 

posterior (art. 65.3 RPC).

La presidenta

Bé, doncs, si us sembla bé, com que hi ha representants de tots els grups parla
mentaris, donem inici a la sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus
trials en el Sector de l’Automoció.

Debat i votació de l’informe i de les conclusions i acord sobre  
la tramitació posterior (art. 65.3 RPC)

És la segona vegada que veiem l’informe i les conclusions dels diferents grups i, 
per tant, ara jo obriria un torn de paraules perquè ho pugueu comentar cadascú de 
vosaltres o per si hi ha algun tipus de canvi que calgui fer o alguna intervenció.

Comencem pel senyor Joan García, per part de Ciutadans.

Joan García González

Bé, jo seré molt breu. Ja vam discutir a l’anterior sessió, doncs, el contingut. 
L’únic que han fet és reordenar això, el contingut, i fer una redacció més acurada. 
I crec que, tal com ha quedat, és prou important com..., o, per nosaltres, suficient
ment correcte com per donarlo per aprovat. I no hi afegiré res més.

Sí que s’està parlant de veure com li podem donar una certa visibilitat. No em sem
blaria malament que, encara que fos un cert temps, doncs, es pogués portar a la Junta 
de Portaveus i es pogués portar al Ple per exposarho. Però ho deixo sobre la taula. 
Per nosaltres res més.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula el Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialista.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Molt breument, per afegirme al que deia el portaveu de Ciuta
dans, que el document ja em semblava bé a l’anterior comissió, però que ara encara 
està millorat; el redactat és més acurat i expressa millor el que van dir els ponents, 
per tant, em sembla acurat. 

I també creia important posar en valor la comissió i que es vegi en el Ple quan 
sigui possible.

La presidenta

Gràcies. Ara el Joan Coscubiela, per Catalunya Sí que es Pot.
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Joan Coscubiela Conesa

Gràcies. Suposo que tots som conscients que és probable que, davant de coses 
tan importants com fem normalment en aquest Parlament, una cosa com aquesta, 
que és abordar la situació d’un sector com la indústria de l’automoció, que és la pri
mera indústria quant a capacitat de generació d’activitat, és una cosa que pot ser 
considerada com a poc important, no? Molt em temo que, des del punt de vista me
diàtic, sigui així. 

Però jo vull destacar que crec que s’ha fet una feina important perquè, en de
finitiva, crec que hem relacionat Parlament amb la vida quotidiana, ho fem moltes 
vegades, no passa desapercebut. Per tant, una felicitació compartida i un agraïment 
a la presidenta de la comissió, que, a més de ser presidenta, en aquesta cas ha estat 
motor i ànima d’aquesta comissió.

Gràcies.
Ah! Per cert, encantat de que el Ple tracti aquesta qüestió, eh?

La presidenta

Gràcies, i gràcies també per la menció. Ara el Santi Rodríguez, en representació 
del Grup Parlamentari Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Crec que va exactament en la mateixa línia que han anat els anteriors 
portaveus, en el fet de donar suport a aquestes conclusions i al document global 
d’aquesta comissió d’estudi. 

No era difícil, perquè s’ha fet, no?, però té valor el fet de que s’hagin pogut redac
tar unes conclusions que donin satisfacció a tots els grups parlamentaris, almenys 
als que hem parlat fins ara; crec que seran tots, definitivament. I, per tant, posar en 
valor aquesta voluntat de consens amb relació a un tema que creiem que és impor
tant, no només el de la indústria en general, sinó especialment i concretament el de 
la indústria de l’automòbil i del motor, doncs, que és important a Catalunya, no? Do
nar suport a aquestes conclusions, per un costat.

Per un altre costat, acabo d’enviar –fa una estona, eh?– un correu electrònic en el 
sentit d’advertir de les vicissituds per les que ha passat el nostre grup parlamentari, 
els membres del nostre grup parlamentari, amb relació a la comissió, per tal de que 
quedin suficientment clares en el document, atès que encara figurava Enric Millo 
com a membre d’aquesta comissió –que, òbviament, doncs, ja no ho és– i que hem 
tingut dos vicepresidents, que han sigut Alejandro Fernández i Sergio Santamaría, 
que no apareixien entre els membres de la comissió. 

I, finalment, dir que nosaltres també recolzem que aquestes conclusions siguin 
mereixedores, com a mínim, d’un petit debat en el Ple del Parlament, per tal de do
narli la importància que creiem que té el sector i, especialment, doncs, la que ha 
tingut aquesta comissió, les conclusions a les que s’ha arribat.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Li passo ara la paraula al Joan Ramon Casals, de Junts 
pel Sí.

Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies. Bé, primer, bé, la veritat..., compartir totes les intervencions que 
s’han fet, i en el fons repetir el mateix, eh? Al final l’Albert encara... (L’orador riu.)

Primer, sobretot, molt, molt, molt agrair la feina que s’ha fet des de la presidència 
i la Mesa, i també, només faltaria, per part de la lletrada i de la tècnica, en aquest 
aspecte, perquè no ha estat fàcil, eh? I redactar tot això i redactar l’informe final no 
ha estat gens fàcil i s’hi veu l’esforç i, especialment, aquest esforç que es comentava 
de síntesi de tot el que s’ha dit, intentant que, a més a més, generi la unanimitat que 
hi haurà en aquest cas, eh? I això realment té molt valor, eh? Fàcil no és. I, per tant, 
agrairvos molt totes les hores que segur que hi heu dedicat, a ferho.
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Dos. Al final és un sector molt important del nostre país, dintre de la indústria. 
Jo... –bé, l’Eva també, com que som de la mateixa comarca–, la gent de la nostra co
marca –o l’Albert–, doncs, realment és clau i sabem la importància que té per llocs 
de treball, però realment per ser competitius. I hem de trobar..., i ho comparteixo, 
cal trobar la manera de donarli importància; i és ferho, segurament, en el Ple.

I també ser conscients que una de les coses que jo crec que ha estat bé és que el 
mateix sector ha vist que el Parlament s’interessava per ell. Jo crec que això és molt 
important. Les visites, el convidarlos, i això també jo crec que ha sigut positiu.

I sí que també jo crec que hem de ser conscients –i es veu molt bé en les con
clusions– que és un sector que tindrà canvis molt importants ja; que els està tenint. 
I que gairebé que..., al final, el resum del document és que hem de seguir estant al 
peu del canó, com a institucions, com a Parlament, però especialment com a país, 
si volem seguir sent la potència que som avui en dia en el sector de l’automoció a 
nivell europeu. Però que amb els canvis que hi haurà, si no seguim estanthi així, 
podem realment perdre una de les indústries més importants que té el nostre país. 
I, per tant, la importància de la comissió era donar visions i impulsos i polítiques per 
a ferho i, realment, l’informe ho fa.

Ara el que hem de fer és que es compleixi, no?, o ajudar a que es compleixi. Per 
tant, la feina continuarà d’una altra manera.

Per tant, moltes gràcies, eh?

La presidenta

Moltes gràcies. I ara li passo la paraula a l’Albert Botran. Estem fent una ronda 
per part de tots els grups parlamentaris valorant les conclusions i valorant també si 
creiem que cal o no que en el plenari –el que ve o quan sigui– puguem fer l’exposi
ció –no votació, perquè votació ja s’entén que l’estem fent en aquests moments– de 
la comissió d’estudi.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies per la feina que heu fet. Jo..., només em queda disculparme per no ha
ver participat com a grup. Som un grup relativament petit i a algunes qüestions no hi 
arribem, com us vaig explicar, a la darrera convocatòria per correu, quan també vaig 
excusar la presència, doncs, per limitacions humanes i tècniques, no hem arribat i, 
per tant, no hem pogut participar gens dels treballs de la comissió. Sí que hem pogut 
mirar les conclusions. 

Nosaltres hi estaríem, en gran mesura, d’acord. Hi ha alguns aspectes que, com 
a grup, no compartim, que els hem expressat en algun moment, quan s’ha posat a 
debat la qüestió del cotxe elèctric, no? El que passa..., ens hauria agradat poderho 
discutir, però com que no ho hem fet, tampoc expressarem que hi estiguem en con
tra. Sí que, si s’han de votar les conclusions, nosaltres ens abstindríem, no? 

Amb relació al cotxe elèctric, nosaltres ho hem dit moltes vegades, sobre ajudes, 
etcètera, hi ha una qüestió també de model de mobilitat, a nivell de debat estratègic. 
Si el que fem no serveix per reduir el parc automobilístic, creiem que estem fent un 
canvi quant a emissió de carboni, això sí, però, quant a la mobilitat, no estem apor
tant grans canvis, no?

Sí que hi han alguns punts que ho apunten, no?, que s’ha de millorar la mobilitat, 
la congestió a la ciutat, etcètera, però aquest tema de reducció del parc automobilís
tic a favor d’un increment del transport públic tampoc no és el que s’ha posat, no? 
Però, hi insisteixo, nosaltres no hem pogut participar, no hem pogut aportar aquest 
punt de vista. L’únic que faríem és abstenirnos en relació amb aquests punts. 

I si s’ha de debatre al Ple, presentar al Ple, cap problema per part nostra.

La presidenta

D’acord. Doncs, acabada la ronda d’intervencions, Albert, podríem entendre que, 
aleshores, hi hauria una abstenció per part de la CUP en el punt 10, que és el que diu 
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específicament «cotxe elèctric»? I la resta de grups un vot favorable al conjunt de les 
conclusions, sí? (Pausa.) D’acord, doncs, ho tanquem així. 

Per part meva, també, agrairlos la confiança en la presidència d’aquesta comis
sió, agrair especialment a la Laia Grau, que s’ha estat molta estona, i a l’Anna Casas 
també, intentant fer aquesta redacció, que no han estat aportacions dels diferents 
grups, sinó que les hem fetes entre tots, i tenint molt en compte el que havien fet 
d’aportacions els diferents compareixents. 

Ser molt conscients que això podria continuar, però que hem decidit tancarla pels 
riscos de finiment de legislatura, i preferim tenir aquestes conclusions abans de que 
es quedin, no?, doncs, penjades, perquè hi ha una convocatòria electoral. Així que ho 
traslladaré també a la Junta de Portaveus, i si ho podeu també traslladar als vostres 
portaveus de grups parlamentaris, de manera que quan s’hagi de fer l’ordre del dia 
del proper Ple, que segur que serà molt atapeït, encara tinguem uns minuts per poder 
exposarho en el Ple del Parlament.

Moltes gràcies, i crec que és la darrera intervenció de la comissió d’estudi; mol
tes gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i dotze minuts.
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