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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d'avui. En primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia presidenta, Joan Ferrer substitueix Ares Fernández.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bon dia, Miquel Ensenyat substitueix Joan Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam, no hi ha més substitucions.

Abans de començar l’ordre del dia previst per a la sessió
d’avui, els sol·licito, si cap grup parlamentari no s’hi oposa, la
seva alteració, en el sentit d’afegir un nou punt, que consistiria
en l’elecció del càrrec de president o presidenta, atès l’escrit
RGE núm. 12327/21, presentat pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, mitjançant el qual comunica la renúncia al càrrec del
president de la Comissió de Turisme i Treball, el Sr. Alejandro
López i Soria, i la seva substitució com a membre de la
Comissió per la Sra. Antonia Martín i Perdiz, escrit que ha estat
admès per a la Mesa del Parlament, a la seva sessió del dia 17
de novembre. 

Elecció del càrrec de president o presidenta de la
comissió, atesa la renúncia del Sr. Alejandro López i Soria.

Si cap grup no s'hi oposa, continuem amb el procediment i,
atès l'acord adoptat, començarem amb el primer punt de l'ordre
del dia que consistiria en l'elecció del càrrec de president o
presidenta de la comissió, atesa la renúncia del Sr. Alejandro
López i Soria.

Ho farem, si els sembla bé, per assentiment, o ho voleu fer
per vot privat? Per assentiment.

Atès que el Sr. Alejandro López fou proposat pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, com a president de la Comissió,
correspon, en aplicació de l'article 40 del Reglament del
Parlament, proposar al mateix grup parlamentari el nom del
candidat o candidata a substituir-lo. Prec al Grup Parlamentari
Unidas Podemos que faci arribar a aquesta presidència el nom
del diputat o diputada que proposa per al càrrec de president o
presidenta.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des d’Unides Podem proposam
Antònia Martín, per reprendre la situació prèvia al permís de
maternitat.

 Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Demano a tots els grups si podem considerar aprovada per
assentiment la proposta feta pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, si tots els portaveus estan d'acord.

En aquest cas, queda proclamada presidenta de la Comissió
de Turisme i Treball la Sra. Antonia Martín i Perdiz. Li prec
que ocupi el seu lloc a la Mesa.

Passam doncs ja al segon punt de l'ordre del dia, relatiu al
debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm.
11771/21 i RGE núm. 11772/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11771/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels
requisits relatius a la davallada del 30% de volum de negoci
al 2020 respecte del 2019 en el moment de resoldre la
concessió d’ajudes especialment en el cas de les dones
embarassades.

Començam el debat de la proposició no de llei RGE núm.
11771/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a revisió de requisits relatius a la davallada del 30% del volum
de negoci el 2020 respecte del 2019 en el moment de resoldre
la concessió d'ajudes, especialment en el cas de les dones
embarassades.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Salomé Cabrera, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies Sra. Presidenta, bon dia, vicepresidenta, bon dia
senyores i senyors diputats. Bé, avui debatem aquesta iniciativa
que vam presentar per donar veu, en aquest cas, a persones que,
per circumstàncies alienes a la seva voluntat, no van complir
amb alguns dels requisits per poder acollir-se a les ajudes de
l'Estat de 855 milions d'euros a les empreses, PIME i autònoms. 

Hem vist que aquestes ajudes del Govern central directes a
empreses autònoms i PIME, per tal de pal·liar els efectes de la
COVID-19, als inicis deixaven fora activitats molt presents a
les nostres illes i que per accedir-hi s'imposaven unes
condicions difícils i enrevessades, circumstàncies que en alguns
casos es van corregir. De fet, es va parlar que més de 30.000
empreses i autònoms se n'havien de beneficiar, quan, finalment,
per les dades que s’han fet públiques, no havien arribat tal
vegada als 12.000, i després, com dic, de fer algunes
correccions.

Si bé és cert que des del Govern central s'han fet
adaptacions del Reial Decret Llei 5/2021 i des del Govern de
les Illes Balears s'han emès interpretacions, també és cert que
la realitat deixa fora un seguit d'afectats de manera totalment
injusta. Aquest és el cas de persones, com Laura o com Maria,
que han estat valentes i han alçat la veu per donar a conèixer la
seva situació, per explicar el fet injust que viuen i que, si bé
teníem clar que no es tractava que la tramitació s'hagués fet
malament, defensaven el fet que era necessari tenir una
consideració especial per a dones emprenedores, autònomes o

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112327
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111771


TURISME I TREBALL / Núm. 62 / 25 de novembre de 2021 941

empresàries que, pel fet d'estar embarassades, s'haguessin vist
en la situació d'una baixada de facturació el 2019 respecte del
2020. I és evident que una autònoma que el 2019 estigués
embarassada, amb el temps de baixa post part, la facturació
hauria davallat clarament i, per tant, la facturació del 2020
fàcilment podria fins i tot ser major i provocar aquesta
denegació de l'ajuda, tal com en realitat ha passat. 

S’ha de dir també que tenim coneixement de circumstàncies
equiparables en cas de malaltia, malalties, en general,
evidentment parlam d'homes i de dones. Pot semblar que tal
vegada aquesta iniciativa no tengui sentit en aquest moment,
pel fet que ja ha finalitzat el termini per presentar sol·licituds
d'ajudes o per als pagaments que ja s'han produït, però ho vam
fer conscients d'aquest fet i el que demanam és que es doni
resposta i que es pugui corregir aquesta situació: primer, perquè
es tengui en compte a les possibles properes ocasions; i segon,
perquè es tengui en compte també a possibles situacions de
romanent. 

La realitat és que ja hi ha empreses que tornen fons per no
poder justificar les quantitats que se'ls ha concedit, pels motius
que siguin, i tant empresaris com patronals, com professionals
ens transmeten que per a quan acabi aquest termini de
justificació el qual, si no ho tenim malentès, serà en el març, es
produirà indubtablement un romanent; romanent que sí creiem
que hi ha voluntat, doncs podria atendre aquestes necessitats,
abans tal vegada d’haver-lo de tornar cap el Govern central. 

Creiem, sincerament, que des de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball es podria considerar aquesta
casuística que afecta emprenedors, dones, amb la clara intenció
de no penalitzar la ja difícil decisió de la maternitat, en
coherència amb la necessària conciliació de la vida laboral i
familiar, i per donar sentit al que en diem igualtat d'oportunitats
laborals a homes i dones. 

Aquestes dones han dit expressament que són afectades i
que denuncien que amb aquestes situacions mai no serem
iguals, o han dit també que es tracta d'una discriminació
indirecta de les dones i que resulta una violació en els drets
fonamentals. És evident la situació decebuda d'aquestes
persones que s'han vist afectades i que és lògic el seu sentiment
i la seva situació de sentir-se discriminades. 

En qualsevol cas, nosaltres el que fem és fer una petició en
dos vessants: un, demanar i instar el Govern central i el Govern
balear a efectuar les modificacions normatives necessàries i fer
feina de manera conjunta per considerar el cas particular de les
dones, que tal vegada el 2019 es trobessin embarassades, la
qual cosa provoqués una caiguda del normal desenvolupament
econòmic i productiu de l'activitat i que no haguessin pogut
complir, com hem dit abans, aquest requisit, i que es veiessin
afectades negativament per no poder accedir a aquestes ajudes.
De la mateixa manera que estudiar les circumstàncies
específiques que, pel que sigui, han donat el no compliment
d’aquests requisits, com he dit abans, ja sigui malaltia o altres
circumstàncies, si és que s’han de tenir en consideració. 

Res més moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. En el torn de fixació de posicions
correspon ara al Grup Ciutadans, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Com no pot ser d'altra manera, el Grup
Parlamentari Ciutadans està a favor d'aquesta iniciativa que
ajuda a la conciliació, ajuda a la igualtat i en els casos concrets
que ha plantejat la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Cabrera, de casos concrets, doncs també ens solidaritzem
amb aquestes dones que han passat l'embaràs en època de crisi.
Evidentment, entre tots hem d'aconseguir que la maternitat no
sigui cap obstacle per a la integració, per a la conciliació i per
a la igualtat, i justament avui, que celebrem el Dia internacional
per a l'eliminació de la violència contra la dona, aquests
missatges han de calar encara més en la societat. I per tant,
agraïm aquesta iniciativa i hi votarem a favor. 

I anunciar també que a la propera proposició no de llei, que
fa referència a segona oportunitat, per si de cas no puc fer la
intervenció, també estem totalment d'acord amb aquesta
iniciativa i considerem que és bàsic que totes aquestes
empreses que han hagut de tancar puguin reobrir el més prest
possible i liquidar els deutes, principalment amb
l'administració. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula ara el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, i enhorabona pel seu
retorn i ben arribada, després d'aquest període de maternitat,
que sens dubte ha estat una experiència única.

Evidentment, estam totalment d'acord amb el plantejaments
de la proposició no de llei, faltaria més!, i crec que moltes
vegades oblidem aquesta perspectiva de gènere que hauria
d'acompanyar totes quantes convocatòries hi hagi de
subvencions i molt especialment en un àmbit que és molt ample
i és molt transversal, i on especialment hi ha unes
conseqüències directes. I dins aquesta crisi que hem patit
aquests anys i, per tant, que al cap i a la fi, que el Partit Popular
hagi recollit les demandes d'un col·lectiu, també demostra la
permeabilitat d'aquest Parlament que sempre és una qüestió que
crec que hauríem de reivindicar, perquè, entre altres coses, per
això som aquí. 

Amb referència als punts, tal i com tal i com estan
expressats, la Cabrera ja en parlava abans, hi ha unes qüestions
que són més aviat de forma que no de contingut, sobre com es
pot modificar una convocatòria que ja està exhaurida i que
evidentment en aquest sentit, hauríem de parlar de futuribles
casos respecte d’això. Tot i evidentment compartir, com deia
abans, l'esperit de la mateixa de la mateixa proposició no de
llei.

 Molt bé, gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares , però no són presents a la
sala. Així, doncs, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Perdó, ara em pensava que hi hauria VOX i m’ha fugit el
conill, perdoni, Sra. Presidenta.

Bé, el Grup Parlamentari d'El Pi donarà suport a aquesta
iniciativa. Per ventura, ha quedat un poc desfasada ja que es
refereix a una sèrie d'ajudes que, evidentment, ja s'han atorgat
i que ja s’ha, diguem, acabat la seva tramitació, però,
lògicament, l'entenem amb el benentès que crida i convida el
Govern a tenir en compte aquests nous criteris i a ser més
detallista en els requisits que exigeix a les convocatòries
d'ajudes per no excloure persones que, evidentment, necessiten
aquest suport, però que, de vegades, els criteris massa objectius
i massa generalistes les deixen defora, especialment en el cas
de les dones embarassades.

Per tant, com que l'esperit de la iniciativa el compartim
plenament, hi votarem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però tampoc no són presents a la sala. Així
doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull dir que és cert que les
convocatòries públiques en general normalment són molt
genèriques i no tenen en compte les peculiaritats o la realitat de
cada persona o de cada empresari, però també és cert que és
vera que quasi mai o gairebé mai no tenen en compte la
problemàtica que tenim les dones a l'hora de decidir quan
volem tenir un infant o quan tenim un infant, i volem tenir cura
com toca, només faltaria que no fos així!, tenir cura dels nostres
fills i de les nostres filles; com també podria passar que a un
moment donat decidim, o per responsabilitat, tenim cura de les
persones majors de la casa, que avui en dia encara aquest pes
recau en les dones, també supòs, per la voluntat i per la
responsabilitat que tenim.

És vera que aquesta convocatòria va ser molt genèrica i, a
part de dones embarassades, també va deixar a empreses o
altres col·lectius que també, per desgràcia, tenien en el 2019
pèrdues i no varen poder adherir-se a aquesta convocatòria.

Ara bé, li vull dir que aquesta convocatòria ara està tancada,
és una subvenció que el procediment administratiu s'ha tancat;
a més, s'han exhaurit els 855 milions d'euros i no és possible
canviar els criteris de la mateixa convocatòria. És vera que, de
totes maneres, pensam que en la perspectiva de gènere s'hauria

de generalitzar la planificació de polítiques públiques a tots els
nivells i també a qualsevol convocatòria de subvencions, no a
aquesta, sinó que s'hauria de generalitzar a qualsevol tipus de
convocatòria.

I jo, Sra. Cabrera, crec que és una llàstima que proposin
aquesta iniciativa tard, una altra vegada presenten iniciatives
tard, perquè ja estan fetes, quan la convocatòria està tancada la
Llei de subvencions no deixa modificar la convocatòria, perquè
la convocatòria en si està tancada, s'ha exhaurit el crèdit, i,
encara que hi hagi romanents, no es pot ampliar i modificar la
convocatòria perquè el procediment administratiu està tancat.
Per tant, no té sentit presentar aquesta proposta.

Pel que fa al punt primer ens abstendrem, perquè
consideram, estam d'acord amb el sentit de la iniciativa, però
arriben tard.

I li agrairia que tal vegada presentassin aquesta iniciativa o
proposassin a les comunitats que governen, que van més
endarrerides en la concessió de les subvencions, com pot ser
Madrid, que apliquin aquesta proposta que vostès fan aquí, no
estaria gens malament si la convocatòria encara està oberta, que
l'apliquin.

I pel que fa al punt segon, que demana efectuar
modificacions normatives. Quines modificacions normatives,
de quines modificacions normatives parla, Sra. Cabrera? No es
poden fer revisions d'una convocatòria que ja està tancada,
perquè la Llei de subvencions ho diu així i tot el procediment
administratiu, la Llei de procediment administratiu també parla
de totes les convocatòries públiques que, una vegada tancades,
estan tancades. Per tant, quina normativa vol que es modifiqui?
De quina normativa parlam?

I aquesta convocatòria es tractava de compensar totes les
empreses que haguessin patit més per la conseqüència de la
COVID i, en aquest sentit, creiem que les xifres i dades de les
Balears són bones, ja que més de 10.000 beneficiaris, gairebé
el 60% de les mateixes empreses que s'han adherit a les
subvencions i se'ls ha concedit, formen part de la cadena de
valor turístic com a hostaleria, restauració, comerç al detall,
etc., que és el sector que sense cap dubte ha estat el més afectat
per mor de les restriccions i la malaltia de la COVID, les
restriccions i la falta de turisme aquí. Per tant, en aquest punt
sí que hi haurem de votar en contra, perquè no li veiem gens de
coherència a la proposta que fan en aquest segon punt.

Gràcies, Sra Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contradiccions, la
Sra. Salomé Cabrera...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Presidenta, per una qüestió d’ordre, podríem fer un recés de
cinc minuts?
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Si no hi ha inconvenient, sí, sí. Si és per arribar a un
consens, tot el que faci falta, no es preocupi, Sr. Ensenyat.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vull agrair la bona disposició dels diferents portaveus per
arribar a un consens en una matèria tan sensible com aquesta.
Té la paraula la Sra. Salomé Cabrera, si ens pot resumir l'acord
al qual s'ha arribat.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, i benvinguda també. Efectivament,
hem debatut i hem arribat a l'acord d’establir en el text que
tenim, de proposar aquestes modificacions necessàries de la
normativa, en general, que sigui, per tal d'aconseguir que a
convocatòries futures aquesta situació no es torni a produir i, a
més a més, instar el Govern, i el Govern central, a fer feina per
donar solució a aquests casos concrets. Estam d'acord, així?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Jo, si vol, he preparat un escrit al primer punt, sí, el llegesc
i si li sembla bé a la Sra. Cabrera i a la resta de portaveus, en el
punt primer afegiria: “En cas de no poder ser en aquesta
convocatòria, trobar una solució a convocatòries futures, per a
aquestes empresàries”. És a dir, en el primer punt, afegir
després de...

(Remor de veus)

... al final afegir: “En cas de no poder ser en aquesta
convocatòria, trobar una solució a convocatòries futures per a
aquest col·lectiu o per a aquestes empreses”.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Em sembla correcte, simplement afegir, quan diu, Sra.
Sansó, si no podem aclarir-ho per a aquest cas, o sigui jo...,
l'esperit d'aquesta iniciativa és fer feina per intentar aclarir-ho.
Per tant, afegir aquest fet. 

(Remor de veus) 

I en el cas..., exacte, “treballar per aconseguir una solució
per a aquesta convocatòria i en cas que no sigui possible, per a
futures ocasions.” Sí, hi estam tots d'acord. 

LA SRA. PRESIDENTA:

“En el cas de no poder fer-se en aquesta convocatòria,
treballar per resoldre aquest problema a futures convocatòries.”

(Se sent de fons la Sra. Cabrera i Roselló de manera
inintel·ligible) 
 

“Treballar per solucionar...”

(Remor de veus)

... “Treballar per solucionar el problema en aquesta
convocatòria i, en el cas de no poder-se fer, que es treballi
perquè es tengui en compte a futures convocatòries”, d'acord?
Quedaria així? Això seria el primer punt.

Al segon punt hi ha qualque modificació proposada?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga, idò!

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ve a ser el mateix perquè seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern central i el Govern balear a efectuar les
modificacions normatives necessàries i fer feina conjuntament
per tal d'estudiar de manera específica les circumstàncies de no
compliment de baixes de volum de negoci del 30% com a
element per denegar l'ajuda a futures convocatòries”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò, afegirien: “... a futures convocatòries” al punt
2,  al final del punt 2. D’acord? Cap grup no s'oposa a aquestes
modificacions? No? Podem donar aprovat per assentiment els
dos punts? Ningú no demana votació separada, ni res per l'estil.

Idò, agraesc la feina de consens i quedaria aprovada amb les
modificacions que hem comentat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11772/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
simplificat de segona oportunitat.

Passam al segon punt, el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11772/21, presentada també pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a procés simplificat de segona oportunitat. Per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

 Gràcies, Sra. Presidenta. Debatem avui també aquesta
iniciativa dirigida a intentar donar eines als autònoms i PIME
per tal de poder mantenir la seva activitat productiva i per tal
de poder sobreviure a situacions adverses i, molt concretament,
a les circumstàncies que vivim de la COVID, on més de 4.000
empreses han tancat les seves portes.

Demanam millorar els procediments de segona oportunitat
amb simplificació en la tramitació i exoneració dels crèdits
sense liquidació prèvia, no només a proveïdors a empreses sinó
també a l'administració.

Com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID els
concursos de creditors de persones físiques van augmentar per
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sobre de les persones jurídiques, un 50% en el primer trimestre
2021 respecte del mateix període de l'any anterior. 

La Llei de segona oportunitat va constituir una novetat en
la legislació espanyola ja que, fins a la seva integració al nostre
ordenament, les persones físiques, amb independència de la
seva consideració concreta en el concurs de creditors o del
percentatge de crèdits abonats o deixats d’abonar, continuaven
sent responsables de tots els deutes impagats després de la
finalització del procediment d'insolvència. Coneixem com
s'arriba a optar al benefici de segona oportunitat, sistema que
recentment s'ha vist modificat.

El mes de setembre, he de dir que és de l'any passat, em
vaig deixar aquestes dues paraules, de l'any passat, va ser
aprovat el text refós de la Llei concursal que va introduir
diferents novetats, encara que la reforma més significativa a
l'esmentat text legal va ser que es clarificava que cap deutor no
es pot exonerar del crèdit públic, la qual cosa sembla que va
aparèixer de manera unilateral en aquest procediment de posar
ordre de text refós i que és contrari al que predomina, que és
favorable a l'exoneració de tot el passiu, inclòs al públic, tal
com estableix la sentència del Tribunal Suprem, de 2 de juliol
de 2019.

Aquest fet perjudica especialment els autònoms, com hem
dit, amb la crisi COVID el seu endeutament majoritari amb
l'administració pública, Seguretat Social i Hisenda. 

De fet, recentment veiem com l'Audiència de Palma
perdonava els deutes d'un autònom amb l'Estat, es va rebutjar
l'intent de la Seguretat Social de cobrar aquestes quotes
impagades d'un petit empresari que es va acollir als beneficis
de segona oportunitat. 

En aquest moment s'ha publicat un avantprojecte de reforma
de Llei concursal per a la transposició de la directiva europea,
que té com a objectiu salvar empreses viables i la rehabilitació
de la vida econòmica i social del insolvent no fraudulent
mitjançant la plena exoneració del deute, però l'avantprojecte
contempla que no es podran exonerar de manera plena els
deutes ja que no s'hi inclou el crèdit públic, és a dir, tots els
deutes a les administracions públiques, Hisenda i Seguretat
Social, que són els més importants. És evident que així no
existeix una segona oportunitat viable.

A més de les dificultats que en la realitat es troben els petits
empresaris i autònoms per poder tramitar i aconseguir accedir
de manera efectiva i favorable a una segona oportunitat, creiem
molt necessari establir facilitats específiques per a aquest
col·lectiu, més en aquests moments que patim.

Per tot açò, fem aquesta petició on demanam instar el
Govern central, perquè, en el marc de la Llei concursal, en
aplicació de la Directiva europea 2019/1023, estableixi un
procés especialment simplificat de segona oportunitat per a les
petites empreses, autònoms i persones naturals que permetin
una exoneració de deute sense liquidació prèvia, inclosos els
crèdits públics, com havia reconegut fins ara la jurisprudència
del Tribunal Suprem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Correspondria el torn al Grup
Ciutadans, que ha excusat la seva absència. Així, doncs, pel
Grup MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Estam totalment
d’acord, de fet la Llei 26/2015, dels mecanismes de segona
oportunitat, evidentment té tota una sèrie de qüestions que
hauríem de superar, perquè al cap i a la fi es tracta de fer les
coses el més fàcil possibles, i especialment tenint en compte
circumstàncies que ens han tocat viure que evidentment tot això
comporta tota una sèrie de variables que s'han de tenir en
compte.

De fet, aquesta llei va ser un avanç, però evidentment hi ha
coses que s'han de matisar, que s'han de puntualitzar, etc. A
part que hi ha unes directrius europees que s'han d'acomplir,
ens agradi o no en aquest sentit, de vegades encerten o de
vegades les duplicam d'una manera més convençuts i altres per
ventura no tant, però si és una decisió europea s'ha d'acomplir.
En aquest sentit fa referència a tota una sèrie de qüestions que
són així. Per tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari VOX tampoc
no hi ha representant, així doncs, per El Pi Proposta per les
Illes té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, El Pi també donarà
suport a aquesta iniciativa.

Evidentment, la nova normativa de segona oportunitat
sempre és positiu que se simplifiqui, que es faci més fàcil per
a la seva tramitació, i especialment en moments de crisi on hi
ha moltes persones que no els ha quedat més remei, per
circumstàncies sobrevingudes, que haver de passar per aquest
tràngol de la llei de segona oportunitat. 

Dit això, i evidentment pensant que els deutes amb les
administracions públiques també haurien de formar part de la
capacitat de negociació i de liquidació i també hi podria haver
una minva d'aquesta càrrega perquè existeixi de bon de veres
aquesta segona oportunitat, l'únic que no ens queda molt clar és
això que no hi hagi liquidació, no sabem exactament la raó per
la qual no se vol que hi hagi una liquidació prèvia. 

Entenem perfectament que es vulgui que s'incloguin dins la
liquidació els deutes amb les administracions públiques, i
especialment els tributaris, el que no acabam de veure és com
jugaria el mecanisme sense aquesta liquidació

Però, més enllà d'això, compartim totalment l'esperit de la
iniciativa i per això li donarem suport. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt no tenim
cap representant a la sala. Així doncs pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta i benvinguda una altra vegada a
la comissió. He de dir que aquesta PNL que es presenta aquí,
ho he estat revisant i continua una que ja es va presentar més
endarrera per part d'un altre grup sobre segona oportunitat.
Nosaltres consideram que des de la pandèmia, si d’una cosa
hem parlat en aquesta comissió és d'autònoms, d'emprenedors
i altres i, per tant, crec que va bé seguir-ne parlant i parlar de la
segona oportunitat.

Hem de dir que la llei de segona oportunitat va significar en
el seu moment un avanç, un avanç important, però, com ja s'ha
dit aquí, falta matisar, falta avançar. S'ha parlat aquí de la
directiva europea 2019, aquesta directiva europea estableix la
necessitat que s'adapti i que s'exposi la necessitat que
emprenedors i autònoms i persones naturals puguin
beneficiar-se al màxim d'aquesta llei i s'ha d'establir el
procediment de segona oportunitat. 

Ara, també és veritat que la mateixa la directiva, al seu
apartat d’exposició de motius, també parla que, com a
conseqüència de la prova d'interès superior dels creditors, quan
els creditors públics institucionals tenguin un institut privilegiat
d’acord amb la normativa nacional, els estats membres poden
establir que el pla no pugui imposar la cancel·lació total ni
parcial dels crèdits d'aquests creditors.

Per tant, això deixa obert la possibilitat que les normatives
de cada estat nacional puguin decidir sí o no. Ara, també és cert
que hi ha una sentència que és la sentència a la qual s’ha fet
més referència, que és la 381/2019, del Tribunal Superior, que
parla que sí que es poden exonerar certs crèdits públics. 

Per tant, nosaltres consideram que la major part dels deutes
d'emprenedors, d’autònoms, són majoritàriament amb Hisenda,
amb la Seguretat Social i, per tant, si volem que realment hi
hagi una segona oportunitat s'ha de poder establir la possibilitat
d'exonerar algun tipus de deutes amb la Seguretat Social, amb
Hisenda, i, per tant, nosaltres donarem suport a la iniciativa
perquè és una oportunitat de millorar la Llei de segona
oportunitat i de millorar la segona oportunitat per a tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula ara la Sra. Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar les gràcies als grups pel
suport a aquesta iniciativa que és de sentit comú, jo crec que
tots estam completament d'acord.

Efectivament, va en línia, un poquet, amb la que va
presentar Ciudadanos, que es van superposar. Aquesta pretén,
en aquell moment pretenia incidir en l’agilitat administrativa,
en la simplificació, bàsicament, i, a més a més, que quedés clar
que precisament a la iniciativa de Ciudadanos, en el punt 5 em
sembla que vostès es varen abstenir o hi van votar en contra, no
ho tenc massa clar, perquè no veien clar el tema de si s'havia
d'exigir o no el deute públic. 

Per tant, jo crec que amb aquesta iniciativa veig que tothom
té clar que és important que els autònoms, a la segona
oportunitat hi vagi inclòs el fet de l'exoneració dels deutes
públics, especialment amb la Seguretat Social i Hisenda,
perquè si no és evident que qui ha de suportar el pes d'aquesta
segona oportunitat acaben sent, també, les empreses privades,
els proveïdors que, al final, han d’assumir aquesta exoneració
i que, de fet, el que provocarà si aquesta exoneració, si aquesta
segona oportunitat no és efectiva el que fem és perdre teixit
productiu, perdre els que no es poden acollir a una segona
oportunitat plena i perdre tots aquells en els quals recau aquesta
oportunitat per l'exoneració al privat, que també acabaran sent
tal vegada empreses que hauran d’intentar acollir-se a la segona
oportunitat perquè no podran sobreviure. 

Per tant, jo crec que és positiu el que s'ha decidit avui, crec
que, com dic, és de sentit comú i, bé, agrair aquest consens.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Entenc que podem aprovar per
assentiment aquesta iniciativa. S’acaba d'incorporar el Grup
Ciudadanos.

I sense més assumptes a tractar, donam per aixecada la
sessió, i vull agrair com sempre el bon tarannà que hem tengut
avui matí i els consensos als quals s'ha arribat.
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