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Transportar persones sense 
estar subjecte a itinerari, horari 
i calendari. A això es dediquen 
les empreses de transport dis-
crecional, que al febrer van 
traslladar 13,2 milions d’usua-
ris a l’Estat. A Lleida, una de 
les punteres és Autocars Pons, 
gestionada per Elies i Abel 
Pons. Tots dos gerents expli-
quen els trets de la firma.

Què és Autocars Pons?
Som una empresa familiar, 

fundada el 1931 i actualment 
ja hi treballa la quarta genera-
ció. Ens movem per tot Euro-
pa, segons ens demanen. Tant 
podem anar al Cap Nord, com 
a Rússia o Turquia o el Mar-
roc... A l’estiu treballem força 
per Escandinàvia, Alemanya o 
Itàlia, el que ens demanen les 
agències. També ens dediquem 
al transport escolar, esdeveni-
ments, comiats de solters...

Tenim 20 autocars, adaptats 
per a persones amb mobilitat 
reduïda, i un taxi. Quant a la 
plantilla, la integren 32 perso-
nes, entre xòfers i personal ad-
ministratiu. 

Com ha evolucionat l’activi-
tat?

Abans sortíem des de Barce-
lona, Madrid o Lleida i fèiem 
tot el viatge, però ara, a l’aba-
ratir-se les tarifes d’avió, la 

«Ens desplacem per tot Europa, segons ens demanen»

Disposen d’una flota d’uns 20 

autocars i un taxi.

BBVA ha prestat suport a la firma lleidatana Autocars Pons, una empresa familiar dedicada al transport discrecional de viatgers, 
transport escolar o de persones amb mobilitat reduïda i que compleix la normativa mediambiental més estricta

gent es desplaça en avió fins a 
un punt i des d’allí nosaltres 
els desplacem pel territori. Du-
rant l’estiu, si estem a Berlín, 
per exemple, van arribant 
grups i anem desplaçant-los. 

Pel que fa a la tecnologia, 
ara portem autocars que elec-
trònicament s’equiparen a un 
turisme. Els elèctrics o que 
funcionen amb GLP, en el nos-
tre sector, encara no són via-
bles, pel tema de l’autonomia.

Quins són els trets distintius 
de la vostra empresa?  

En tot allò que implica por-
tar viatgers, has d’anar incor-
porant els requeriments de se-
guretat i confort. Complim les 
principals normatives ISO, com 

la 9001, la 14001 i la UNE 
13816, que són les tres més re-
presentatives. D’altra banda, 
apliquem les normatives medi-
ambientals més estrictes, com 
l’Euro 6. En algunes ciutats, 
tens prohibit accedir-hi si no 
compleixes, com a mínim, la 
normativa Euro 4. 

El sector està molt regulat...
Estem en un sector molt re-

glamentat, per exemple amb 
les hores que han de complir 
els xòfers. No pots, per exem-
ple,  fer gaires hores seguides, 
ho fixa la normativa laboral.   
La plantilla oscil·la, com a fi-
xos tenim de 10 a 15 professi-
onals, si bé, per exemple, quan 
tenim puntes de feina, com a la 

primavera o l’estiu, hem de re-
forçar-la.  

Nosaltres estem sotmesos a 
inspeccions contínues a Ma-
drid, Barcelona o Lleida, sigui 
per part de la policia o l’admi-
nistració. I, per postres, cada 
comunitat autònoma té la seua 
pròpia normativa, tot i que, pel 
que fa a sancions, en teoria 
han de ser iguals a tot Europa. 
Hem de conèixer la normativa 
de qualsevol lloc.

Quins són els cavalls de ba-
talla?

En el nostre sector, hi ha 
manca de personal i professio-
nals. Si ets novell, costa que et 
donin feina, perquè transportes 
persones. Primer has d’adqui-
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rir experiència amb un camió, 
que si fas una ratlla no passa 
res, i després ja conduiràs. 
D’altra banda, costa que hi ha-
gi gent jove. En el nostre cas, 
de joves només en tenim 4 o 5.  
És un sector complicat, ja que 
al tenir transport discrecional, i 
funcionar a demanda, no po-
dem garantir caps de setmana  
festius. El nostre personal té 
els dos dies de festa que li per-
toquen, però potser et toca tre-
ballar el cap de setmana, i mol-
ta gent no ho vol.

BBVA us ha donat suport en 
l’expansió de l’empresa. Com?

BBVA ens va ajudar molt, 
vam tenir un problema i ens ho 
va resoldre molt ràpidament. 
L’entitat col·labora amb nosal-
tres en matèria de finança-
ment. Et tracten molt bé i amb 
rapidesa, però sobretot el que 
té valor és la persona que està 
al davant.

Quant a les noves eines digi-
tals, quina valoració us merei-
xen?

Molt positiva. En la part ad-
ministrativa utilitzen força re-
cursos com la banca per inter-
net. A més, com que avui dia 
t’exigeixen que les factures es-
tiguin digitalitzades, agilitza el 
procés. Ho tens al moment, 
que és el que vols.

■POLÍTICA PROCÉS

Demanen embargar els béns 
dels processats per l’1-O
La secretaria del jutjat 13 certifica que falta abonar 2,1 milions 
de la fiança || La jutge del cas serà la que prengui la decisió

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ La lletrada del 
jutjat d’instrucció número 13 
de Barcelona, Montserrat del 
Toro, ha començat el tràmit 
per iniciar l’embargament dels 
béns a 17 dels 30 processats 
per malversació de cabals pú-
blics, entre els quals alts càr-
recs del Govern i empresaris, 
per garantir que la fiança de 
5,8 milions que se’ls va impo-
sar sigui abonada en la seua 
totalitat.

A través de la Caixa de So-
lidaritat, els processats van 
aconseguir dipositar un total 
de 3,7 milions d’euros de la fi-
ança i van al·legar que els 2,1 
milions restants fossin des-
comptats de la quantitat que 
van dipositar en el seu dia al 
Tribunal Suprem pels matei-
xos càrrecs. Aquest argument 
no ha convençut la lletrada, 
que ha considerat que “és un 
procediment diferent i davant 
d’un òrgan judicial diferent i 

respecte a uns fets sense reso-
lució ferma”, i ha traslladat a 
la jutge que instrueix el cas un 
escrit en el qual notifica que 
“queda pendent” dipositar 
2,1 milions de la fiança impo-
sada i insta que es procedeixi 
a embargar els béns dels pro-

cessador per fer front al pa-
gament. La jutge s’haurà de 
pronunciar en els propers dies 
sobre aquesta qüestió i sobre la 
possibilitat de processar per un 
delicte d’organització criminal 
28 alts càrrecs del Govern i de 
la CCMA.

ACN

Concentració de suport als processats del jutjat 13.

El TS no impedirà als 
presos recollir l’acta 
abans del dia 21
❘ MADRID ❘ Els presos electes 
el passat 28-A com a dipu-
tats Oriol Junqueras, Jordi 
Sànchez, Josep Turull, Jo-
sep Rull i del senador Raül 
Romeva podran assistir al 
Congrés dels Diputats i al 
Senat, respectivament, un 
dia abans de la constitució 
de les Corts per realitzar els 
tràmits necessaris per poder 
recollir el proper 21 de maig 
la seua acta com a diputats 
i senador.

El Tribunal Suprem no 
impedirà que en l’aturada 
del judici puguin efectuar 
aquests tràmits i deixa en 
mans de les dos cambres si 
consideren oportú que rea-
litzin els esmentats tràmits 
amb temps. Els advocats dels 
cinc polítics, Andreu Van 
den Eynde i Jordi Pina, ha-
vien sol·licitat aquest recurs 
en què al·legaven que el per-
mís atorgat pel tribunal per 
poder anar a recollir l’acta 
el dia de la constitució de les 

Corts era insuficient, ja que 
abans d’això han de dur a 
terme els tràmits pertinents.

D’altra banda, l’esquerra 
alemanya Die Linke va pre-
sentar ahir una proposta de 
moció al Bundestag sobre 
l’1-O i el judici als líders in-
dependentistes, coincidint 
amb un acte de campanya de 

Puigdemont a Berlín. El text 
insta el govern de Merkel a 
treballar per tal d’intentar 
buscar una solució “nego-
ciada i democràtica” sobre 
Catalunya i solucionar amb 
iniciatives “pacífiques” en 
organismes europeus el con-
flicte català

BUNDESTAG

L’esquerra alemanya va 

presentar una moció per 

solucionar el conflicte  

a Catalunya


