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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, com que avui no hi ha hagut irregularitats ni canvis de
res, començam i quan arribin, si ells volen arribar ja arribaran. 

Bona tarda a tots, senyors i senyores diputats.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, voldria saber
si hi ha alguna substitució.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, Joan Ferrer en substitució de Maria Antònia Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Joan Ferrer. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí en substitució de Pilar Costa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap altra, no? D’acord.

I. Escrit RGE núm. 7150/18, presentat per l’Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’Informe de funcionament de l’Agència corresponent a
l’any 2017.

II. Escrit RGE núm. 2901/19, presentat per l’Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’Informe de funcionament de l’Agència corresponent a
l’any 2018.

Llavors, passam al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui que és el relatiu a l’escrit RGE núm. 7150/18, presentat
per l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’Informe de funcionament de l’Agència corresponent
a l’any 2017.

Fixem posicions abans, en primer lloc té la paraula el Sr.
Antoni Costa, corresponent al Grup Parlamentari Popular, té
quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo faré una petita
reflexió, però no només de l’informe del 2017, si m’ho
permet la presidenta, sinó, si és possible, podem fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen vostès que parlem dels dos informes junts, per
separat?

EL SR. COSTA I COSTA:

Fem els dos junts i així...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte.

EL SR. COSTA I COSTA:

Molt bé, idò, bé, algunes reflexions, no? Evidentment es
tracten d’informes eminentment tècnics, on es posen de
manifest el conjunt de dades estadístiques de l’Agència
Tributària, per tant les valoracions avui nosaltres aquí hi som
com a polítics com a diputats pels diferents grups
parlamentaris i com a polítics i, en conseqüència, fer
valoracions de tipus polític a un informe que és eminentment
tècnic, doncs, sempre té certes dificultats. 

Sí que m’agradaria fer, res, algunes apreciacions. En
primer lloc, respecte de l’informe de 2018, l’única part
política que potser té l’informe és la introducció, la
introducció, doncs té un cert component polític i  es fan
determinades afirmacions dins la introducció que es
contradiuen després amb les dades de recaptació tributària que
s’inclouen. Per exemple, és curiós apreciar com el 2018, dic
que és curiós apreciar perquè el 2019 ho apreciam
perfectament però el 2018 no s’havia constatat, i a l’informe
sí que es constata; resulta que la recaptació de l’impost de
transmissions patrimonials a l’any 2018, per tant, a 31 de
desembre de 2018, ja va caure un 2,9%, ho posa de manifest
l’informe, la recaptació de l’impost de transmissions
patrimonials va caure un 2,9%. Bé, això evidenciava ja, perquè
evidentment l’impost de transmissions patrimonials és un dels
imposts que més vinculats es troben a l’evolució de l’activitat
econòmica, no així evidentment l’impost sobre successions i
donacions, però sí l’impost de transmissions patrimonials. Bé,
idò, a l’any 2018 aquest impost de transmissions patrimonials
ja queia un 2,9%, ara sabem que cau més d’un 10, més d’un
10% en dades de juliol de 2019; però resulta que l’any 2018
ja queia i això és un indici clar d’alguna de les coses que hem
anat dient, i es contradiu aquesta dada amb les manifestacions
que al nostre entendre es fan a la part introductòria de
l’informe on es diu que tot va fabulós, que tot va
meravellosament bé i, per tant..., en fi. O tot va
meravellosament bé i si va tot meravellosament no s’entén que
ja estigués queien un 2,9% l’impost de transmissions
patrimonials.

Per altra banda, es posen de manifest també algunes coses
que jo crec que són interessants, per exemple, és curiós veure
com, per cert, a la pàgina 15 de l’informe es diu que la gestió
de l’impost de patrimoni és de la comunitat autònoma; no és
cert, la gestió de l’impost de patrimoni és com a mínim
compartida, la gestió de l’impost de patrimoni correspon a
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària quant a la
recaptació, quant a la recaptació, si bé és cert que l’Agència
Tributària autonòmica pot fer tasques de control, de gestió,
essencialment d’inspecció. Bé, idò és curiós veure com en
tasques d’inspecció a l’impost de transmissions..., perdó, a
l’impost de patrimoni resulta que l’únic que fa tasques
d’inspecció a aquest impost és l’agència autonòmica, malgrat
que no fa labor de recaptació. L’Agència Estatal de
l’Administració Tributària no fa absolutament res, és curiós,
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eh?, perquè en el quadre surt zero, zero actuacions de
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en relació amb
tasques d’inspecció de l’impost de patrimoni, la qual cosa
evidencia una cosa que jo crec que ja sabíem quasi to ts , jo
crec que tots, que és que de la tributació autonòmica quan està
cedida el cent per cent a la comunitat autònoma i, per tant, la
recaptació és de la comunitat autònoma l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària se’n desentén totalment. Si hi
hagués aquí Jaume Font diria..., com ho diu? Li (...) un peu?
Bé, idò, sí, se’n foten! A Eivissa diem se’n foten
completament, doncs sí, l’Agència Estatal se’n fot
completament quan la recaptació és de la comunitat autònoma,
no fa cap tasca ni una de control.

Quant a control i lluita contra el frau, que tal vegada també
és una altra de les coses que, bé, és un tema que sempre està
damunt de la taula i en aquest sentit un podria revisar, i ho he
revisat un poquet, si millorava o no el control i lluita contra el
frau del 2017 al 2018 i la veritat és que les dades són molt
similars, no s’aprecien diferències substancials. Ho dic
sobretot perquè com a regla general quan es fan plans
econòmics financers i totes aquestes coses la comunitat
autònoma sempre es diu: millorarem la lluita contra el frau i
recaptarem 25 milions d’euros més, i és una mesura
d’aquestes que sempre figuren en els plans econòmics
financers. Bé, idò, la realitat que evidenciam d’aquests dos
informes, però és que si miràssim informes d’enrere veuríem
que les xifres de recaptació derivades de la lluita contra el frau
són molt similars cada any, són molt similars. Per tant, el
brindis al sol, aquests que suposen, recaptarem 20 milions
d’euros més!, bé, idò aquests són efectivament brindis al sol
perquè la realitat de les dades ens evidencien clarament que no
ha recaptat de forma significativament més d’un any a l’altre.

Per altra banda, i ja per acabar, no, per acabar dues coses
més. Resulta realment sorprenent també, a l’informe del
2018, però que surten dades del 2018 i del 2017 a la pàgina
87, resulta que tenim a aquesta comunitat autònoma, home,
47,5 milions d’euros pendents de recaptació; això em sembla
una quantia prou important, pendents de recaptació. El
problema és que de l’any 2018 a..., perdó, del 17 a 2018 ha
empitjorat la xifra, de 43,5 a 47,5. Son xifres prou importants
com per dir a veure si es pogués augmentar l’eficàcia,
l’eficàcia en aquest sentit , no?, segurament hi ha una part
d’aquests 47 milions que són drets reconeguts per part de la
comunitat autònoma, però que són drets incobrables, perquè
segurament són molt antics i ja no hi haurà possibilitat de
cobrar-los, algun dia s’haurà de fer alguna tasca de filtratge en
aquest sentit.

Finalment, una reflexió final de la part política. Crec que
algun dia tendrem l’oportunitat de parlar del que ha de fer
l’Agència Tributària autonòmica en el futur sistema de
finançament, això és una dada que evidentment, avui no surt als
informes, faltaria més, no?, però jo crec que aquí sí que és una
reflexió que hem de fer en el futur, com es coordinen les
agències autonòmiques amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària; quin són els tributs que l’Agència
autonòmica ha de recaptar; ha de fer funcions de gestió; si
s’han de coordinar o no les agències autonòmiques de forma

més estreta del que ho és actualment amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, però sobretot, quins tributs de cara
al futur les agències autonòmiques han de tenir tasques de
gestió, de recaptació, etc.

Bé, aquest debat supòs que ja arribarà, si hi ha reforma del
sistema de finançament, que esper que sí arribarà aquest debat
i en aquell moment ja el tendrem, però per altra banda, res, jo
poca cosa més a afegir. Jo crec que ja m’he allargat massa i
tot. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Antonia
Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, bé, just per afegir algunes qüestions en relació al que
comentava el diputat del Partit Popular. Per la nostra banda
consideram que sí que és important aquesta col·laboració
entre agència autonòmica i estatal, que és un poc el que
reflexionava el Sr. Costa, i per la nostra banda pensam que
evidentment és una qüestió important que es col·labori, i
evidentment amb un objectiu, que ha de ser també no només
aquesta coordinació sinó la lluita contra el frau fiscal, que tant
de mal fa a la nostra economia, perquè evidentment aquests
recursos que es defrauden no els tenim per després poder
enfortir i millorar els serveis públics. 

És a dir, nosaltres agraïm tota la documentació presentada.
Pensam que evidentment en el frau fiscal s’ha de lluitar i és
una de les qüestions que defensam com a prioritària, i per la
nostra part poc més a afegir. Ja no sé si tendrem ocasió de
participar en les propostes de resolució que més endavant
s’han de presentar. En tot cas els donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació passarem a
donar la paraula a la representant del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Em pensava que els tocava a ells. No, no, ja està, cap
problema, però... Perdonau. Ja està, cap problema.

Bé, des de MÉS per Mallorca, com ja s’ha dit abans, és una
informe molt tècnic, un informe precisament de moltes dades
i tal, però bé, per a nosaltres també he de dir  que MÉS per
Mallorca l’Agència Tributària de les Illes Balears és una... ha
de ser una vertadera eina de país i necessària per enfortir
precisament la sobirania fiscal de les Illes Balears. Per tant a
vegades, quan revisam aquest informe, on és tan important el
volum de la recaptació o els índexs de baixada i pujada, sinó
precisament com avaluam en aquest informe de funcionament
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quines millores o quines mesures podem posar per millorar la
seva capacitat i la seva fortalesa. 

Per tant des de MÉS per Mallorca donarem suport a
qualsevol mesura que sigui per enfortir aquesta agència.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. A continuació el Sr.
Gómez, Juan Manuel Gómez -disculpi l’error d’abans, però és
que m’ho havien posat...- té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. En absolut, cap problema. 

Jo volia fer una reflexió, i és evident que no som tècnic en
la matèria; tampoc no ho som de l’àrea de salut, no som metge
o metgessa a la Comissió de Salut o a altres tipus de
comissions, però el que sí és cert és que hi ha una informació
a l’abast nostre i sempre tenim eines de control per demanar.
Entre altres coses el que sí trasllat com a reflexió, i no sé la
via potser amb la qual es podria traslladar, la Mesa del
Parlament, no sé si afecta al Reglament o no afecta al
Reglament, és que aquest tipus d’informe dels quals ens hem
de donar per assabentats i que es presenten i ens donam per
assabentats, perquè per molta avaluació que facem no hi ha una
aprovació o una reprovació del que ens presenten aquí, sí que
la fórmula seria la compareixença d’ofici en el calendari que
fixa el període que té per informar sobre aquests..., l’evolució,
els resultats de qualsevol ens públic, fos a través del seu
director, directora o almanco de l’administrador tributari, que
és el segon, segons quines competències, perquè no sé si les
tendria per presentar aquí un informe, de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.

Més que res perquè, primer, ens donaria un resum i una
valoració, una interpretació de l’informe i de les dades que
se’ns presenten aquí, però sobretot on nosaltres li podríem fer
preguntes de la seva exposició, una cosa que sí és molt més
interessant que les dades. Les dades ja les coneixem, per la
compareixença i les interpel·lacions que hem fet la consellera
d’Hisenda i Pressuposts, entre altres coses perquè figuren els
ingressos, i sobre els ingressos recaptats per ingressos propis
o cedits, o gestionats conjuntament amb l’Administració
general de l’Estat, i de la política de recaptació que es du a
terme a través de la recaptació de l’ATIB a les tres illes, a les
quatre illes, ja la coneixem a través de la tasca d’interpel·lació
que feim a la consellera de la qual depèn l’Agència Tributària.

Però el que seria important és traslladar i demanar als
responsables de la direcció de l’ATIB quin ha estat el grau de
compliment i la valoració o l’evolució del pla de control
tributari, que sí els indicadors prou clars; ells mateixos en el
pla de control que degué aprovar el consell d’administració, el
consell de direcció o el consell general de l’ATIB, que
presideix la consellera, sí que hi ha uns indicadors que afecten
no tan sols els convenis de col·laboració per l’eficàcia de la
recaptació, els convenis d’implementació de la xarxa

d’oficines de l’ATIB tant de serveis generals com serveis de
recaptació, l’eficàcia -el que es comentava aquí-, que també és
molt important i en una situació com la que hi ha crec que és
tal volta tan interessant i tan important com la recaptació de
tributs propis en la inspecció o la rehabilitació d’afegits als
tributs, ho poguéssim fer al representant que comparegués
aquí.

Aleshores nosaltres traslladarem per la via que
correspongui a la consellera aquesta fórmula, o a la Mesa del
Parlament, que ens digui si cada pic  hem de demanar la
compareixença; si no es demana no té per què fer-se o es pot
modificar. Sempre crec que serà en constructiu, entre altres
coses pel que he comentat, pels indicadors, cosa que trobam
a faltar en els informes, és a dir, la valoració d’aquests
objectius més específics a molts dels serveis. No dic que
s’hagi amagat, dic que no es contempla.

El que sí es fa palesa, i ho vull manifestar des del meu grup
parlamentari, és l’evolució molt en positiu, la millora de la
qualitat del servei que ha prestat la xarxa de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, no tan sols per les valoracions
que fan els usuaris de la cita prèvia i l’atenció a les oficines,
sinó perquè un que no és metge, un que no és docent, sí és
treballador de l’Agència Tributària de les Illes Balears a la
línia de recaptació, i en els anys l’evolució ha estat positiva,
però necessàriament millorable, per dues coses: és un servei
que sí o sí hem de passar tots els ciutadans, amb unes
obligacions fiscals i tributàries, i entre altres coses perquè es
presta a una quantitat molt diversa d’usuaris, i per tant crec que
les oficines de l’Agència Tributària són les que han de garantir
un dels drets que s’estan demanant a tots els serveis públics,
i  aquest és un més, a més obligat a passar per ell , i és
l’accessibilitat. Hi ha persones amb dificultat de mobilitat que
a les oficines, les diferents implementacions, no tenen
garantida l’accessibilitat, i parl, per exemple, que la taules
estiguin habilitades amb les condicions que pertoca, i sobretot
la cita prèvia tampoc no té l’opció de poder avisar que aquesta
persona té una necessitat especial.

Això són indicadors que contempla l’informe i que no
recull, i que nosaltres traslladarem a la via que pertoca.

Les dues observacions eren aquestes, demanarem que
venguin acompanyats de la compareixença d’un alt càrrec per
informar-nos en aquest sentit, crec que és el rigor que
pertocaria, com s’ha fet en altres ocasions sense haver de
demanar la compareixença explícita, però si no crec que els
grups parlamentaris haurien de tenir en compte això amb
aquest objectiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez; tindrem en compte els seus
suggeriments. El que passa és que també li dic que en aquest
sentit si qualsevol grup hagués demanat la compareixença hi
hagués hagut algú aquí, però cap grup en aquest moment no
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havia demanat la compareixença. De totes maneres hem pres
nota i quedarà posat. 

Ara passo la paraula al representant del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. No haré uso del turno de palabra.
Poco que añadir a todo lo que ya hemos oído.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Passam la paraula al
representant..., no, el Grup El Pi no hi és. Llavors directament
al representant del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em sum als diversos
comentaris que s’han fet amb algunes puntualitzacions sobre
el tema del frau fiscal i la persecució del frau fiscal. 

Quan va comparèixer aquí la consellera d’Hisenda, com
molt bé ha assenyalat el Sr. Costa, va pronunciar el mantra
habitual de la lluita contra el frau fiscal, i la meva sorpresa ha
estat que al revisar aquests informes es detecta que el 2018 ha
disminuït bastant la tasca inspectora, és a dir, hi ha un nombre
sensiblement inferior d’actes d’inspecció, i un nombre molt
inferior d’expedients sancionadors, d’expedients sancionadors
instruïts. Concretament han passat les actes d’inspecció de
427 a 369, la qual cosa va a una acta per dia, la qual cosa em
sembla poc; i expedients sancionadors instruïts, de 279 a 177,
és una disminució molt notable. Realment és molt lamentable
que no hi hagi ningú de l’Agència Tributària perquè ens pugui
explicar això. La veritat és que he de dir que arran de la
compareixença de la consellera el meu grup va registrar una
sèrie de preguntes precisament sobre aquests paràmetres,
sobre com havien evolucionat en els darrers anys, no només
en aquests dos, i el fet de tenir ara sobre la taula aquestes dues
dades, que són dues dades només, però crec que són
significatives, doncs realment ens referma en la idea que cal
tenir explicacions sobre això.

No sé els grups quines propostes de resolució han pensat
presentar, però jo crec que..., i ja les llanço i les pos damunt
la taula, crec que en primer lloc hauríem d’instar el Govern a
nomenar de forma immediata una persona al capdavant de
l’Agència Tributària perquè realment en la situació que ens
trobem no sembla gaire lògic que aquest càrrec tan important
no estigui ocupat.

Després, també pens, encara que després ho haguem de fer
de la forma que el Reglament marqui, que hauríem de demanar
al Govern que comparegués algú; és a dir, si el Govern no ha
designat una persona per estar al capdavant de l’Agència
Tributària, escolti, idò que vengui el seu superior jeràrquic i
si no el superior del superior. 

És a dir, crec que si hem de fer bé la nostra feina està molt
bé que dialoguem entre nosaltres, entre els grups sobre el que
ens han semblat les memòries de l’Agència Tributària, però
aquí, diguem, el diàleg aquest s’ha de fer amb el Govern
perquè al final la presentació d’aquests informes forma part de
les tasques de control al Govern que té encomanades aquest
parlament i, per tant, si no hi ha ningú a la taula presidencial
perquè respongui les nostres preguntes poca cosa podem fer.

Per tant, no sé si els grup tenen preparades propostes de
resolució, però per part del meu grup pens que hauríem de,
com a conclusió d’aquest debat -si se’n pot dir així- hauríem
de, com a mínim, contemplar aquestes dues propostes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Prenem nota dels seus
suggeriments, sí que és veritat que igual no està coberta la
plaça de director de l’Agència Tributària, igual al seu moment
quan la cobreixin és el moment de demanar la compareixença,
si voleu, entre tots els grups i posar sobre la taula els temes...
si fos interessant en aquell moment. 

Passo la paraula ara al representant del Grup Socialista...,
quin dels dos? Sr. Marí, li passo la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyors diputats.
El primer... que des del nostre grup parlamentari es va
considerar, com que la companya Maria Antonia Truyols era
l’antiga directora i per tant, qui ha signat aquests informes, que
ella avui no fos aquí defensant-ho i votant-ho.

En segon lloc, i  ja entrant en matèria, són dos informes
eminentment tècnics i estadístics, això és cert, per tant, en
aquesta part crec que no diferirem en grans... en grans
qüestions. 

Simplement vull mostrar des del nostre grup el suport i
l’aprovació a la gestió tant dels dos anys bàsicament perquè
consideram que els objectius plantejats són correctes, més
enllà que tot és millorable i ja els dic que nosaltres sí que hem
presentat també propostes de resolució a les quals després ja
es podran sumar si ho consideren oportú.

En primer lloc, la lluita contra el frau fiscal que és el
primer dels apartats, sí que al 2017 respecte del 2016 es va
produir un augment considerable, això s’ha de tenir en compte;
del 2017 al 2018 sí que es redueix. És veritat que hi va haver-
hi dos grans casos, dos grans expedients, un... que el que varen
fer és absorbir diguéssim d’alguna manera recursos humans i
tècnics en aquest sentit, no? Aquí podríem buscar una de les
causes de la reducció de les actes i les sancions aplicades. Hi
ha un cas, que és el més gros de la història de l’Agència
Tributària, amb una quota de més de 20 milions d’euros i un
altre amb una quota de 400.000 euros i 900.000 de sanció,
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aquest sí que apareix a l’informe, de manera que supòs que ja
el coneixen.

Una segona pota important de l’Agència com trobam que
ha de ser és facilitar el compliment voluntari d’obligacions
tributàries, tota la feina que s’ha fet amb el sistema de Renda
Àgil que presta servei de 6.700 fins a 9.000 persones aquest
darrer any per tramitar les declaracions de renda, amb uns
indicadors de qualitat que envolta el 98% de satisfacció, amb
la qual cosa això és una dada una mica incontestable, entenem,
no?

Tota la feina que es fa d’administració electrònica, visites
de portal web que van en augment, etc., convenis -com sabran-
amb entitats locals i altres. 

Recaptació, bé, les dades són les que són, sí que hi ha un
augment de recaptació en el 2017 respecte del 2016. Això
evidentment va molt en la part de la mateixa economia.

I un altre punt a considerar és la consolidació en la gestió,
s’ha aconseguit amb una estructura de mitjans i de personal
que no ha incrementat significativament, s’ha aconseguit
consolidar... i de tota la manera telemàtica en totes les seves
fases de gestió , fase censal, recaptació, liquidació, d’un
impost propi com és l’impost de turisme sostenible. Això
crec que també és un aspecte a valorar en la gestió de la
mateixa agència.

Com una altra mostra podem veure l’informe d’inspecció
general que elabora el ministeri, treia tres indicadors que
voldríem destacar: som la comunitat amb un menor índex de
prescripció  d’expedients, la menor de totes amb un 0,7 al
2017 i un 1,9 al 2016, vol dir que encara l’hem millorat molt.
Pensam que regions com València, Canàries o Andalusia tenen
un 15%, un 18% i aquí és on som.

Una altra dada, eficàcia de la gestió recaptadora en fase
executiva, Balears es troba al cinquè lloc de l’Estat al 2017 i
estava en segon lloc al 2016.

I per últim, eficàcia de l’activitat inspectora, sí que se situa
en la tercera comunitat autònoma en gestió eficient de
l’activitat inspectora. Això es mesura amb una ràtio d’actes per
inspector, amb aquest (...), ... estic d’acord amb el Sr. Castells
que tot és millorable, però si ens comparam amb la resta de
l’Estat estam comparativament prou millor en un tercer lloc,
com dic.

Per tant, bé, des del nostre grup no podem fer més que
donar suport a aquesta gestió, com deia, consolidar un impost
com és l’impost de turisme sostenible en què hauran vist un
augment del 112,64 en la recaptació, però evidentment aquí no
ens hem d’enganyar perquè va haver-hi una duplicació
pràcticament de la tarifa, però igualment es considera encara
un indicador positiu.

Res més, com dèiem presentarem unes propostes de
resolució i... i fins aquí la nostra intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. No sé si algú vol parlar més en
el debat abans d’acabar. Li passo el torn, Sr. Costa, té cinc
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. President, ja que hi som, ja que hi som
idò... A veure, Sr. Castells, el que es posa de manifest amb les
dades sempre és el mateix, és cert que baixa la recaptació a via
actes, però per exemple el 2018 puja la recaptació a via gestió
tributària, per tant, la part de gestió puja, la part d’inspecció
baixa. És a dir, estam sempre al voltant de, si no ho he calculat
malament, que crec que no, dels 30 milions d’euros, entre
inspecció i gestió 30 milions d’euros. És a dir..., però és que
li he de dir una cosa i és que el 2013 i el 2014 estàvem al
voltant de 30 milions d’euros, sempre estam allà. Per tant,
deix la reflexió que ja he fet un poc abans?

Millorarem l’eficàcia de la lluita contra el frau? Sempre
som al mateix lloc, vull dir, ho posam als plans econòmics
financers? Recaptarem 20 milions d’euros més amb el pla de
lluita contra el frau; és una retxa, és una línia en el Pla
econòmic financer, perquè la realitat és que..., ja sé que
interessa políticament posar de manifest que es millorarà molt
etc., però primer, el frau que es genera en la imposició
autonòmica amb els tributs cedits és relativament petit i el
gran frau està en l’impost de societats, IVA, IRPF, allà sí, allà
sí. 

En l’impost de transmissions patrimonials... idò, sí n’hi ha,
però molts menys i en l’impost de successions i donacions sí,
n’hi ha, és clar que sí, faltaria més, però menys que amb
aquests grans imposts.

En resum, sempre estam al voltant d’aquests 30 milions
d’euros i no sortim d’aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Algú més vol fer rèplica en
aquest moment? Si no farem una suspensió per presentar les
propostes de resolució que estiguin preparades, què els pareix
quinze minuts o quant temps necessiten?

No, però hi ha el Grup Socialista que sí que en té...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo volia demanar un aclariment, presidenta, a la lletrada,
més que res de procediment, les propostes de resolució s’han
de presentar físicament escrites, enregistrades aquí? Es pot
entendre algunes implícites a l’acta de..., no?

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Es presenten ara, es presenten ara,...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, això és el que volia...

LA SRA. PRESIDENTA:

... per això ho dic, necessitem un temps perquè vostès les
mirin.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Nosaltres, com que esperàvem la compareixença d’algú, és
una errada nostra per part del format, enteníem que les
presentaríem posteriorment envers l’informe que fes, però,
com que l’hem hagut de deduir un poc del debat i del que hem
llegit..., d’acord, perfecte.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup demanem
cinc minuts perquè s’estan acabant de preparar i... jo crec
que... fins i tot arribaran abans i les entregarem tot d’una a la
mesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, llavors aturem durant quinze minuts, els sembla
bé, deu minuts?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bé, jo crec que amb cinc en tindrem prou, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts de..., aturem deu minuts i tornarem...

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Al final s’han presentat 3 propostes de
resolució, que exposaran cada grup en l’ordre en què s’han
presentat. Llavors, en primer lloc, donarem la paraula al Partit
Socialista, al Sr. Marí, perquè defensi la seva proposta de
resolució. Gràcies, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Les nostres propostes de
resolució  es basen bàsicament en 3 punts: el primer és
referent a enfortir la col·laboració amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, per a d’aquesta manera també
enfortir l’objectiu principal de la lluita contra el frau fiscal.

El segon punt, utilitzar, creuar també mitjançant la
col·laboració amb l’administració estatal la informació
continguda en el model 179 de cessions d’ús d’habitatges amb
finalitats turístiques, que també ens pot ajudar a contribuir a
aflorar els habitatges turístics que encara no estiguin censats
en les seves obligacions formals de contribuir amb l’impost
de turisme sostenible.

En tercer lloc, també ampliar aquesta col·laboració de
l’Agència Tributària de les Illes Balears amb el Col·legi de
Notaris per contribuir, com diem, a la lluita contra el frau
fiscal.

Els tres punts van en la mateixa línia.

I en referència a les propostes de resolució rebudes per la
resta de grups parlamentaris. Respecte les resolucions del
Grup Parlamentari Ciudadanos, en principi la nostra idea és
votar-hi a favor.

I respecte de les de MÉS per Menorca, al primer dels
punts evidentment també li donam suport, perquè em sembla
clar que el que s’ha de fer és proveir d’una nova direcció a
l’Agència Tributària. El que passa és que en el segon dels
punts, no ens sembla..., també com la de Ciudadanos, més que
res perquè som ja al punt final d’aquesta tramitació d’aquests
dos informes que avui acaben la tramitació i que s’hauria
d’haver sol·licitat en temps i forma. Evidentment estam
encantats que vengui qualsevol responsable a retre comptes i
fer un debat el més útil possible.

Jo no sé si, ja que hi som, si estaríem tots d’acord en
consolidar un sol text en la línia que comparegui qui es
nomeni, a partir  d’ara, per venir a retre comptes, i que
d’aquesta manera no es repeteixi la situació en què ens trobam
avui, que, per un tema jo crec que de procediment
reglamentari que hi havia dos informes penjats de la
legislatura anterior, actualment no hi ha ningú que el pugui
defensar i que cap grup, repeteix, no l’ha sol·licitat
formalment, al final ens hem quedat una mica amb aquest
debat, un poc menys fructífer i així. No sé què en pensaran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Passem al torn de la segona proposta de
resolució per ordre d’entrada, que ha estat la de MÉS per
Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.... Menorca, sí, perdó,
sí m’he equivocat, sí, sí, és el Sr. Josep Castells, li dono la
paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respecte de les propostes de
resolució que he presentat, ja les he avançades a la meva
intervenció, crec que cal instar el Govern a proveir aquesta
plaça tan important, que és la direcció de l’Agència Tributària.
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I respecte  del segon punt, simplement l’hem proposada
perquè creiem que, per l’absència d’algun representant de
l’Agència Tributària, de fet no hi ha hagut debat, no s’ha
substanciat la tasca que venim a fer aquí, que és controlar el
Govern i que el Govern ens doni explicacions i ens doni
respostes als nostres dubtes. 

Per això creiem que... i encara que pugui haver-hi hagut
aquesta circumstància que cap grup no ho hagi demanat, jo
crec que, tal vegada és una errada del Reglament, tal vegada és
una interpretació de la Mesa de la comissió en aquest sentit,
que caldria corregir; però jo crec que no té sentit discutir un
informe del Govern si no hi ha un representant del Govern, o
quan dic Govern, vull dir Govern o qualsevol de les instàncies
que hi estan vinculades. I per tant, per això crec que aquest
debat no s’ha fet i per això els faig aquesta proposta.

I hem afegit el tema que qui assumeixi interinament o en
el seu defecte la Conselleria d’Hisenda, perquè el Govern mai
no està vacant, en el Govern sempre hi ha algú que té
responsabilitat política sobre totes i cadascuna de les tasques
del Govern. I això és el que hem volgut posar en aquesta
redacció, per això quan en la meva intervenció he dit, que
vengui el seu superior, o el superior del seu superior, perquè
és obvi que algú o altre en aquests moments assumeix
aquestes funcions i si no hi ha ningú, doncs haurà de ser la
consellera d’Hisenda.

Evidentment entenc perfectament l’explicació, l’argument
i la justificació del Grup Socialista, de dir, bé, escolti, això ha
anat així i de cara a l’any que ve ja ho farem millor. Però jo no
hi estic d’acord, és a dir, amb tota la cordialitat dissenteixo; és
a dir, jo crec que no s’ha fet el debat que toca del 2017 i del
2018 i per això presento aquest punt. Tots aquells grups que
considerin que es donen per satisfets amb el debat que hem fet
avui i que per tant, això ho deixem córrer i passem al 19,
simplement votin en contra d’aquesta proposta de resolució i
ja està.

I pel que fa a les propostes dels altres grups, estem d’acord
amb les presentades pel Grup Socialista.

Respecte de les de Ciutadans, la número 1 va en la línia del
que hem sol·licitat nosaltres, és complementària, és a dir, va
en la mateixa línia, però una no exclou l’altra sinó que és
complementària, per tant, hi estem a favor.

I respecte dels altres dos punts, que fan referència a
característiques i circumstàncies dels informes, doncs també
hi estem a favor i, per tant, els donarem suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells . A continuació donarem la
paraula al portaveu del Grup Ciutadans, que és el representant
que ha presentat la tercera proposta de resolució. Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies. Disculpau un poc el format, que m’he
adonat que diu “se sol·licita” i més aviat s’insta la direcció de
l’Agència o l’òrgan del Govern corresponent. Ha estat un poc
fora de..., això és un aprenentatge. Ara ja ho sabem per a altres
el format.

Nosaltres donarem suport i estic totalment d’acord amb
les propostes de resolució que es presenten. I el que
plantejava el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, jo
crec que una cosa no lleva l’altra, com diu el Sr. Castells. Per
tant, jo entenc i deman que s’aprovin o que s’entenguin com a
presentades i amb aportació, tal com estan redactades, tant la
que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt, com la que hem
presentat nosaltres. Entre altres coses perquè el que demana
és una cosa que ha quedat palesa aquí a les intervencions de
tots, que és sense l’acompanyament de la informació..., de
l’exposició que pugui fer la direcció de l’ATIB, malgrat
fóssim tècnics, és una valoració de l’informe presentats per
ells. 

Aleshores hi ha preguntes..., una interacció que és
fonamental per donar-nos per assabentats, tot i que no es voti
ens donam per assabentats. Per tant, evidentment, l’òrgan de
direcció pot dir, escolta té..., perquè no es presenten
resolucions, al contrari d’això, té el vist i plau, per dir-ho
d’una manera, de la seu parlamentària. Per tant, nosaltres
donarem suport evidentment a les dues propostes de resolució
plantejades per MÉS Menorca.

I quant a la línia un poc del que nosaltres plantejam, que va
amb el que hem esmentat abans, sí que consideram fonamental
que assumeixi el Govern, que les compareixences d’informes
que presenti aquí han d’anar acompanyades d’un alt càrrec, és
a dir, el responsable de la direcció de la informació d’aquests
informes. Les altres són en una línia de facilitar molt la
comprensió i l’especificació d’indicadors que entenem que
els usuaris, que és el que recull l’informe també han traslladat,
o els interessa que es traslladés, temes d’accessibilitat, no tant
sols en la informació tributària, sinó l’accessibilitat als
mateixos recursos de l’Agència Tributària. I pel que suposa
per als diputats d’aquesta comissió i de la projecció que es
pugui fer d’aquest informe a l’exterior, que reculli els
indicadors d’unes valoracions del mateix pla, de compliment
i d’execució del mateix pla de control que ha elaborat el
mateix consell de direcció, o el consell general de l’ATIB.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. A continuació donarem la
paraula per ordre a la resta de grups parlamentaris. En primer
lloc, el Sr. Costa, representant del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En relació a les propostes de
resolució que es fan, la del Partit Socialista, el punt 1  ens
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pareix bé, no hi ha cap problema, creiem que s’ha d’enfortir
aquesta col·laboració  entre l’Agència estatal de
l’administració tributària i l’Agència autonòmica, no hi ha cap
problema en aquest sentit.

També compartim l’esperit de l’apartat 2, creuar
informació del cens de l’impost sobre estades turístiques i el
model 179. El que crec és que igual convindria que també
instàssim l’Agència Estatal de l’Administració Tributària,
perquè si no igual l’agència estatal no vol creuar cap
informació, ho dic perquè el model 179 és una declaració
informativa telemàtica que rep dins la base de dades l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària, i aquí el que fem és
instar l’agència autonòmica a creuar la informació, però no sé
si convindria dir “el Parlament de les Illes Balears insta
l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària per tal que creuin la informació”,
perquè, si no, no sé si tendrà massa eficàcia.

I el tercer apartat també ens pareix bé, no hi tenim cap
problema.

Per altra banda, respecte de les propostes de resolució que
fa MÉS per Menorca, el primer apartat ens pareix bé, proveir
de forma urgent la direcció de l’Agència Tributària. En canvi
a l’apartat 2 només hi ha un petit detall: si instam que es
cobreixi la figura del director o la directora de l’Agència
Tributària igual convindria esperar que es cobreixi aquesta
figura i llavors demanar la compareixença; ho dic sobretot
perquè si no ara mateix és una plaça vacant, ara mateix, i per
tant es demanarà que un alt càrrec de l’Agència Tributària..., sí,
el que faci les funcions, però no és un alt càrrec del Govern
sinó que és un funcionari de l’Agència Tributària. Per tant
potser, si es pot acordar, si el Sr. Castells ho veu bé...; a mi em
sembla bé, si no, que en el seu defecte vengui la Conselleria
d’Hisenda, però potser podríem dir “instar el Govern a cobrir
la plaça en funcions”, i si no la cobreix, que en un termini de
temps prudencial doncs que comparegui la consellera, no?
Però instar que la persona que interinament fa aquestes
tasques comparegui no sé si és el millor, eh?

Per altra banda, finalment, les propostes de resolució que
fa el Grup Parlamentari Ciudadanos, doncs... jo entenc que el
primer apartat, si l’entenc bé, va de cara a futur, no?, és a dir,
que en els informes futurs automàticament es comparegui per
part de qui faci les funcions corresponents; per tant ho
compartim. I els altres dos apartats, també.

En fi, en conclusió, només l’apartat 2 de la proposta del
Partit Socialista, que crec que convendria instar també
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, i l’apartat 2 de
MÉS per Menorca, que crec que no convé perquè no tendria
gaire sentit que la persona que assumeixi interinament les
funcions comparegui, sinó canviar lleugerament la redacció
perquè... s’anomeni i llavors comparegui, i si no s’ha anomenat
ningú, que comparegui la consellera d’Hisenda.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació té la paraula el
representant del Grup Unidas Podemos, la Sra. Antonia
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Pel que fa a les propostes del Grup
Socialista, les donarem suport a totes. 

En relació amb les propostes de Ciutadans, a la 1 i la 2
evidentment els donam suport. A la tercera sí que voldríem fer
un esment o un matís, i és que se centra en l’accessibilitat en
qüestions de mobilitat, però també hi ha problemes de
sensibilitat sensorial; tenim persones cegues i sordes i sí que
demanaríem que s’ampliàs, quant a accessibilitat, tant física
com sensorial, i aquí quedarien incloses totes les
circumstàncies, d’acord?, i evidentment també hi donaríem
suport.

I pel que fa les propostes de MÉS, evidentment que es
proveeixi la direcció de l’Agència Tributària ens sembla
important, i sí que podríem veure bé que una vegada que
estigui proveïda aquesta direcció vengués a retre comptes.
Hem de pensar que són memòries de l’any 2017 i 2018, i
potser podem esperar unes setmanes perquè pugui venir la
directora o el director que es nomeni d’aquesta agència i, bé,
en seu defecte que vengués la consellera, però nosaltres ens
estimaríem més que fos realment qui estigui en aquesta
direcció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació la Sra.
Campomar té la paraula per MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. MÉS per Mallorca donarà suport a totes les
propostes de resolució, i també si s’accepten els suggeriments
que s’han fet també hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. A continuació té la paraula el
representant de VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos tanto la
propuesta del Grupo Mixto como la del Grupo Ciudadanos, y
la del Grupo Socialista, si acepta la votación por separado,
apoyaríamos los puntos 1 y 3, porque tenemos reticencias
respecto al punto número 2.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Para poner en acuerdo
pasaremos la palabra a los diferentes grupos. El Sr. Marí en
primer lugar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, respecte del que ha
apuntat el Sr. Costa, té raó, jo de fet de paraula he nomenat la
col·laboració amb l’agència estatal per al punt 2; el que passa
és que és un tema de redacció, per tant si és possible ara
simplement afegirem que s’ha d’instar l’agència estatal.

Acceptam la votació separada dels punts, i també demanam
si és possible la votació separada de les altres dues
resolucions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. A continuació el representant de MÉS
per Menorca, el Sr. Castells, té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement a suggeriment de dos
grups, el Popular i Podem, proposo una modificació de la
proposta de resolució número 2 de manera que quedi
redactada de la següent manera, instar el Govern que la
persona que sigui nomenada al capdavant de l’ATIB, o en el
seu defecte  la consellera d’Hisenda, comparegui davant la
Comissió  d’Hisenda per tal de presentar les memòries de
l’ATIB de 2017 i 2018.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Accepta també la votació per
separat?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. A continuació passarem el torn de
paraula al portaveu de Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo accept, com no pot ser d’altra
manera, era l’esperit, necessitats especials em referia a totes,
però accept la redacció perquè quedi prou clar i sigui inclusiva
de les persones en situacions especials sensorials, sense cap
problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. A veure, passem a mirar com queden
els punts. M’agradaria en primer lloc que el senyor del Partit
Socialista definís bé el punt 2 com quedaria.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, simplement afegiríem que el Parlament de les Illes
insta l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària a creuar les dades entre
elles (...), i el següent estaria correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Marí. En relació amb MÉS per
Mallorca, el punt 2 me’l pot dir?

Menorca, he dit... Idò perdó, m’he pensat que he dit... Bé,
Sr. Castells, si vol dir exactament com quedarà el segon punt...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, instar el Govern que la persona que sigui nomenada al
capdavant de l’ATIB, o en el seu defecte  la consellera
d’Hisenda, comparegui davant de la Comissió d’Hisenda per
tal de presentar les memòries de l’ATIB de 2017 i de 2018.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I ara Ciudadanos si em pot dir
també com quedarà finalment el punt 3.

(Se sent de fons el Sr. Gómez i Gordiola que diu: “Sí,
quedaria...”, i se sent una veu de fons que diu: “Encengui
el micro”)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perdón. En cuanto a accesibilidad y condiciones y
situaciones de necesidades especiales, sensoriales y de
movilidad. Entenc que seria així, eh, Antònia?

I llavors, ja que hi som, on diu al primer punt “se solicita
que se establezca”, se insta al GOIB a que se establezca
como necesaria la compareixença. Està mal redactat, diu “se
solicita”. Quedaria així, però és una qüestió purament de
forma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors ara sí que passarem a votar, si
voleu, totes les propostes i els punts per separat, si hi estau
tots d’acord.

Passem a la primera proposta del Partit Socialista, el punt
1.

Vots a favor?
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Per unanimitat, aprovada.

El punt 2 del Partit Socialista, referent a instar l’Agència
Tributària de les Illes i l’agència estatal.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstenció?

Aprovada.

Vots a favor del punt 3: “El Parlament de les Illes insta
l’Agència Tributària a enfortir la col·laboració”.

Vots a favor?

Per unanimitat, aprovada.

A continuació passarem a la votació de les propostes de
resolució del Grup MÉS per Menorca.

Punt 1, instar el Govern a proveir urgentment la direcció
de l’Agència Tributària.

Vots a favor?

Aprovada per unanimitat.

Vots a favor del punt 2, instar que sigui nomenada la
direcció i que comparegui la persona corresponent.

Vots a favor?

Aprovada també per unanimitat...

(Remor de veus)

Ah, no? Perdó.

Vots a favor? És veritat.

En contra?

Abstencions?

Perdoneu. Continuem amb la següent proposta de
resolució. Grup Parlamentari Ciudadanos, que s’insta la
compareixença del titular de la direcció.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Punt 2, es constata l’absència d’una valoració,
implementació del compliment dels objectius.

Vots a favor?

També per unanimitat.

I en últim lloc, s’insta l’ATIB per la línia estratègica 2.

Vots a favor?

Per unanimitat, també aprovada.

Llavors, no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la
sessió.
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