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Un jutjat de Girona exonera un pare de pagar
un deute de 93.500 euros amb diversos bancs
L’afectat, divorciat i amb dos fills al seu càrrec, va demanar diversos préstecs a una desena d’entitats bancàries per
poder afrontar les despeses mensuals La sala conclou que en aquest cas es pot aplicar la Llei de la Segona Oportunitat
ACN GIRONA

■ Un jutjat de Girona ha exonerat
un pare de pagar un deute de més
de 93.500 euros basant-se en la
Llei de la Segona Oportunitat.
L’afectat, que viu a la ciutat, està
divorciat i té dos ﬁlls al seu càrrec.
Per poder passar el mes, havia
arribat a demanar préstecs a una
desena de bancs. De fet, tot i que
té feina, després de pagar les seves despeses bàsiques, tan sols li
quedaven 90 euros.
Ara, l’home podrà tornar a començar de zero. La sentència,
emesa pel Jutjat de Primera Instància Número 4, conclou que el
d’aquest pare és un dels casos en
què es pot aplicar la Llei de la
Segona Oportunitat. A l’hora de
recórrer al jutjat, l’afectat ha rebut
l’assessorament legal del despatx
d’advocats Repara Tu Deuda.
L’afectat, que viu a Girona, està
divorciat i és pare de dos ﬁlls. Segons expliquen des del despatx,
«té uns ingressos de 1.694 euros
mensuals, però les seves despeses en necessitats bàsiques pugen ﬁns als 1.604». Això fa, doncs,
que tan sols li quedessin 90 euros
per afrontar la resta de factures.
L’home va començar a demanar préstecs a diferents bancs per

L’home té uns
ingressos de 1.694
euros però les
seves despeses
en necessitats
bàsiques pugen
fins als 1.604; això
feia que tan sols
li quedessin
90 euros
poder fer front a tot allò que havia
de pagar. De fet, va arribar a acumular deute amb una desena
d’entitats. En total, devia 93.573
euros. «I va arribar un moment
en què no veia sortida», diuen
des de Repara Tu Deuda.

Els jutjats de Girona, en una imatge d’arxiu. ACN

De bona fe
El despatx d’advocats va sol·licitar al jutjat que li condonés el
deute basant-se en la Llei de la
Segona Oportunitat. I ara, el Jutjat
de Primera Instància Número 4

de Girona li ha concedit la cancel·lació, perquè ha conclòs que
el seu és un dels casos en què es
pot aplicar la llei.
La Llei de la Segona Oportunitat permet exonerar particulars i

autònoms de pagar un deute que
hagin contret, sempre que es demostri que han actuat de bona fe
i que han intentat arribar a un
acord amb els creditors per ajornar el deute.

Si no s’assoleix aquest pacte,
els advocats sol·liciten que es
cancel·li el deute. I si es
compleixen tots els requisits i
s’han fet tots els tràmits, el jutjat
ho atorga.

Ryanair registra pèrdues de 197 Lleida.net fa el
milions d’euros per la pandèmia gran salt a la Borsa
de Nova York
L’aerolínia irlandesa tanca
el primer semestre fiscal
amb un volum de negoci
de 1.180 milions d’euros

La firma catalana de serveis

digitals s’incorpora en el
mercat novaiorquès
de valors en creixement

ACN BARCELONA

■ Ryanair va registrar unes pèrdues de 197 milions d’euros durant el seu primer semestre ﬁscal
(d’abril a setembre), una xifra que
contrasta amb el beneﬁci de 1.150
milions d’euros que va obtenir durant el mateix període de l’exercici
anterior. D’altra banda, els ingressos de l’aerolínia durant el període
van patir un descens interanual
del 78%, passant dels 5.390 milions d’euros l’any passat als 1.180
milions d’euros actuals. Segons ha
explicat la companyia a través
d’un comunicat, la caiguda d’ingressos i beneﬁcis es deu a la reducció del tràﬁc de passatgers
provocada per la covid-19.
Entre abril i setembre, Ryanair
va transportar 17,1 milions de persones, un 80% menys en comparació amb els mateixos mesos de
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Un avió de Ryanair s’enlaira a l’aeroport de Girona. DAVID APARICIO

l’any anterior. De fet, segons detalla la companyia, el 99% de la seva
ﬂota va quedar-se a terra entre
mitjans de març i ﬁnals de juny.
Durant els mesos més durs de
la pandèmia, el grup es va dedicar
exclusivament a repatriar passatgers i a operar vols de rescat. D’altra banda, i tenint en compte les

noves restriccions que s’estan
aplicant als diferents països per
fer front a la segona onada, Ryanair creu que tancarà l’exercici
amb pitjors xifres de les previstes.
Segons l’empresa, la seva capacitat durant el 2021 serà del 40% i no
del 60%, com s’havia estimat inicialment.

■ La companyia de serveis tecnològics Lleida.net va fer el salt
ahir a la Borsa de Nova York, després de créixer en el mercat alternatiu borsari (MAB) de Madrid i
París. L’empresa, fundada el 1995
a Lleida per Sisco Sapena, està
especialitzada a proveir serveis
de ﬁrma digital i processos de
contractació i notiﬁcació electrònica certiﬁcats, i en els últims
anys ha crescut gràcies als serveis de missatges SMS professionals. L’empresa ha debutat a la
plataforma de negociació internacional OTC Markets, després
d’haver multiplicat per nou el
seu preu aquest any.
El toc de campanya de sortida,

en realitat, va ser virtual. Els directius de la companyia estaven
«telepresents», mentre que el
mercat va posar un vídeo amb el
compte enrere que culminava a
les 15.30 hores.
La companyia va sortir a 10
dòlars, un preu pròxim als 8,75
euros que cotitza en el MAB i els
9 euros de l’Euronext, on també
té registrada les seves accions.
«Ens complau donar la benvinguda a Lleida.net d’Espanya
a la creixent llista d’empreses internacionals que operen a
OTCQX», va dir Jason Paltrowitz,
vicepresident executiu de serveis
corporatius d’OTC Markets
Group. «El mercat OTCQX ofereix a les empreses globals qualiﬁcades un accés eﬁcient i rendible en els mercats de capitals
dels EUA sense els onerosos requisits de registre de la SEC o la
necessitat de canviar els seus informes ﬁnancers i de divulgació», va afegir.

