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Sessió 2 de la CEEA
La sessió de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA) s’obre a la
una del migdia i catorze minuts. Presideix Joan Ramon Casals i Mata, acompanyat de la secretària, Alícia Romero Llano. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.
Hi són presents els diputats Bernat Solé i Barril, pel G. P. de Junts pel Sí; Laura Vílchez
Sánchez, 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 Sergio Santamaría Santigosa, pel G. P. del
Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (tram. 40600004/11). Elecció del vicepresident i de la secretària de la Comissió.
2. Pla de treball de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (tram. 39400013/11). Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms. Debat de la proposta.

El president

Doncs, començaríem la Comissió d’Estudi d’Emprenedoria i Treballadors Autònoms.
Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
406-00004/11

El primer punt, que és el..., sabeu que vam demanar que es complís l’acord que hi
havia, previ, i, per tant, la Mesa va proposar que hi hagués una vicepresidència de Ciutadans i la secretaria del PSC, que Ciutadans ha proposat el Joan García com a vicepresident i el PSC ha proposat l’Alícia com a secretària i..., seria bo, en tot cas, acordar-ho; posar-ho a votació per veure que estem tots d’acord. (Pausa.)
Per tant, queda aprovat.
Alícia, ara has d’actuar com a secretària, eh? El Joan sí que s’ha excusat, ja ho ha dit
des del principi, que avui no podia ser-hi, i, per tant, vicepresident.
Pla de treball de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels
Autònoms
394-00013/11

I el segon punt és l’aprovació del pla de treball, amb la primera tanda, diguéssim, de
compareixences. S’ha presentat, de moment..., només s’ha presentat el pla de treball
de Junts pel Sí, que és el que hauríem de votar, amb les compareixences, que també estan en aquest pla de treball, llevat que algú, perquè és... Però això, en tot cas, ja... (veus
de fons), en tot cas, sí, Bernat, vols comentar alguna cosa? (Pausa.)
Bé, s’obriria el torn d’algun tema o per comentar el pla de treball.
Bernat Solé i Barril

No. O sigui, simplement, doncs, posar en valor aquests elements que a nosaltres,
com a grup parlamentari, ens interessaria que es debatessin en aquesta comissió. En
primer lloc, doncs, tractar el tema de la creativitat i del foment de l’emprenedoria, a partir d’un..., des d’un punt de vista més transversal, no només únicament des de les conselleries com a tals, sinó amb un punt de vista transversal.
Tot el tema de la formació: intentar, doncs, que en el món del treball autònom i l’emprenedoria hi hagués una aposta per tot el que és la formació en àmbit digital i internacionalització. També tot el tema de les segones oportunitats.
També fer una avaluació dels programes existents, que ofereix el Govern de la Generalitat. En aquest cas, sí que..., fer un comentari al Grup de Ciutadans, perquè hem
vist el pla de treball que teniu previst de presentar i, bé, veiem que hi ha alguna mica
d’incoherències pel que fa referència als programes d’autònoms i els que fan referència
als programes d’emprenedoria. Llavors, aquí sí que creiem que s’ha de separar una cosa
de l’altra.
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Després, pel que fa al sistema de cotització, fiscalitat i protecció social, doncs, nosaltres estem d’acord a revisar el sistema de cotització. Plantejar algun sistema progressiu, però defugir de la demagògia. És a dir, el que ha d’estar clar és que el sistema,
doncs, ha de ser prou robust perquè els ingressos o les cotitzacions siguin suficients per
mantenir aquest sistema de protecció social.
També, doncs, posar les eines o els arguments necessaris per eliminar el que és
l’existència dels falsos autònoms. La simplificació administrativa també, doncs, és un
element que hem de posar sobre la taula. És cert, doncs, que hi ha..., amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa i la finestreta única empresarial, s’ha fet un pas
important. Sé que en el vostre pla de treball comenteu, doncs, que hi ha un 83 per cent
de municipis que hi estan adherits, que això representa un 33 per cent de població, perquè no hi està inclosa Barcelona; però això ja es va comentar a la moció que va passar
a l’últim Ple, que a Barcelona s’està treballant perquè a finals d’any estigui inclosa en
aquesta finestreta única empresarial. Per tant, aquest percentatge canviaria totalment,
perquè Barcelona, doncs, té un pes important.
I finalment, doncs, la necessitat de disposar d’una legislació pròpia pel que fa al treball autònom. I finalment, doncs, poder constituir aquest consell de treball autònom; estudiar les representativitats que hi ha d’haver de cada sector, tant econòmic com social i...
Bé, doncs, en principi, nosaltres..., aquesta seria la nostra ruta, el full de treball de
la comissió.
El president

Gràcies, Bernat. Si algú vol comentar alguna cosa? (Pausa.) Si no, en tot cas, sí que
hi ha un tema: dins del pla de treball, que és el que posaríem a votació, que ha presentat
Junts pel Sí, també hi ha compareixences. Això sí que ja ho vam dir el primer dia de la
comissió, i ara ho estava comentant amb la Mercè, ho hem dit tant en compareixences,
si després... –ara n’estàvem parlant amb Ciutadans, Junts pel Sí...–, si algú creu que se
n’han de presentar més, cap mena de problema, es presenten. S’han de registrar i es voten, sense cap mena de problema, amb la voluntat, segur, de tots de fer-ho.
I també dintre del pla de treball..., és el marc de referència, no és un marc tancat que
no es pugui moure. Amb les compareixences ho anirem veient i, per tant, no vol dir
que coses que potser no estiguin dintre del pla de treball no es tractin ni surtin en l’estudi del guió, perquè l’estudi i el guió final, bé, el..., diguéssim, l’informe final que fem és
el que decidim tots, no ha de cenyir-se només estrictament al que digui el pla de treball.
Vull dir que si surten coses que no estan aprovades no vol dir que no les puguem dir ni
tractar. Vull dir que, abans de votar, tinguem clar aquest marc de referència.
Doncs, si ningú vol afegir res més, us sembla bé que aprovem el pla de treball i
aquestes primeres compareixences? (Pausa.) Sabent que n’hi haurà unes segones, eh?
(Veus de fons.) Sí, sí. (Veus de fons.) Si ho vols dir, Laura...
Laura Vílchez Sánchez

Bé, no; només per aclarir que el nostre pla de treball, que us havíem fet arribar, no
érem conscients que s’havia de registrar. Llavors, avui mateix passaríem a registrar tant el
pla de treball com les compareixences, i les votaríem a la següent sessió? (Veus de fons.)
El president

Això sí que crec que, en veritat, les compareixences, segons la següent..., es poden
anar fent. O sigui, les compareixences...
Laura Vílchez Sánchez

La veritat és que nosaltres ens pensàvem que avui les consensuaríem i, llavors, les
registraríem. Llavors, per a la següent sessió?
El president

Les compareixences es poden anar fent. És a dir, clar, a més, vam dir sempre primer
que faríem una primera tongada i que després també, en funció de les primeres, veuríem també en quins àmbits, poder, hauríem d’aprofundir i, per tant... Però és igual, ara
ja Ciutadans ha dit que en presentarà, ara, inicialment, alguna més, que, segur..., bé, la
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portarem a votació i és bastant fàcil que dallò, però, a més a més, qui vulgui, que ho pugui fer a la següent. Però, durant el transcurs de la comissió –és com qualsevol altra comissió–, podem anar afegint les compareixences que creguem. (Veus de fons.) Sergio?
Sergio Santamaría Santigosa

Sí, presidente. Muy brevemente. Habida cuenta de la exposición que ha hecho sobre todo, en este caso, el portavoz de Junts pel Sí, y sobre el plan de trabajo que, deriva
después de las aclaraciones que se han introducido, puede ser ampliado, puede ser de
alguna forma, bueno, pues, enriquecido con otras aportaciones, y que eso va también
de la mano de la posible solicitud de comparecencias que vayan más allá de las que hoy
se puedan aprobar, nosotros estamos, por tanto, de acuerdo en el planteamiento que se
hace y, evidentemente, haremos las aportaciones oportunas para enriquecer los trabajos
de la comisión.
El president

Gràcies, Sergio. Algun altre comentari o aclariment més? (Pausa.)
Doncs, si és així, passaríem a la votació del pla de treball.
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
No n’hi ha cap.
Per tant, queda aprovat amb els vots a favor de tots els grups. Queda aprovat per
unanimitat.
(Veus de fons.) I les compareixences també..., no? Entenc... (Veus de fons.) D’acord,
votem les compareixences.
En tot cas, doncs, també les compareixences.
Vots en contra?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
No n’hi ha cap?
Doncs, queda aprovat per unanimitat.
I ara ja..., no sé si és..., bé, podem fer-ho amb el micro obert. El que sí que hem dit és,
si us sembla bé, de moment, treballar amb la primera data coordinada amb Treball, del
6 de juliol. Fer la primera tanda de compareixences, en principi, de deu a una, dèiem;
intentar fer..., si us sembla bé, calculant que és una hora, una hora mitja, fer-ne dues i
dues, eh?; en tres hores fer-ne quatre. O sigui, dues i dues. Intentar començar, dèiem –hi
ha dues propostes de Govern–, amb les dues de Govern; les altres dues, si algú té alguna..., o si no, les que puguem coordinar, eh?, per al dia sis.
Però, si algú creu que estaria bé començar per alguna..., si ens ho dieu i ho fem saber
ràpid a la Montse, per prioritzar. O si ara se us acut alguna...? (Veus de fons.) O si vols,
llegim un moment, encara tots tenim..., si n’hi ha alguna que dius: «Ostres, estaria molt
bé començar, a part del Govern...», jo què sé, potser algú diu... –ara no ho sé, eh?–, «per
la CPAC, o els autònoms, eh?, o el sindicat.» Bé...
Bernat Solé i Barril

Bé, la nostra proposta inclou la Secretaria General del Treball, el senyor Ginesta,
que acaba de comparèixer (l’orador riu), al final li haurem de fer una casa aquí al Parlament; el Josep Vidal, director general d’Economia Social al Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa; Pere Condom, director del programa «Catalunya emprèn»; Anna
Mercadé, Observatori de la Dona, Empresa i Economia; Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i Creixement, el CAREC; Confederació de Treballadors Autònoms
de Catalunya, el CTAC; Comissions Obreres; Unió General de Treballadors, UGT; Pimec; Cecot; Foment del Treball; Unió de Pagesos; Agrupació de Botiguers i Comer
ciants de Catalunya; Associació de Transportistes Agrupats Condal; Unió d’Associa
cions de Treballadors Autònoms i Emprenedors, UATAE, i Adigital.
El president

Alguna priorització a part dels del Govern... (Veus de fons.)
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Bernat Solé i Barril

Josep Ginesta i Josep Vidal, Pere Condom i Anna Mercadé. (Algú diu: «Ah!, perquè
és de l’observatori?»)
Bernat Solé i Barril

Sí. (Algú diu: «Aquests quatre, per situar, està bé. Per situar...» Remor de veus.)
El president

Doncs, moltes gràcies.
I aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i vuit minuts.
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