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d’aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts. En primer lloc

demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Francesc

Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a les preguntes RGE núm. 641/04 i 642/04. He de comunicar

a la comissió que assisteix l’Hble. Conseller d’Economia,

Hisenda i Innovació, Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell,

acompanyat del director general de Tributs i Recaptació, el Sr.

Jorge Sainz de Baranda Brunbeck.

I.1) Pregunta RGE núm. 641/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al programa Ciutats Digitals.

Per tant, per formular la pregunta número 641, relativa al

programa de Ciutats digitals, té la paraula la Sra. Diputada

Patricia Abascal, que és qui ha formulat la pregunta.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores

diputados, Sr. Conseller, primero quiero agradecer su presencia

aquí y al cargo que le acompaña. En el mes de diciembre del

año pasado en el debate de los presupuestos el conseller

anunció, ante una enmienda que el Grupo Socialista presentó

con el fin de impulsar las comunicaciones a través de Internet,

que el Govern y el Ministerio de Ciencia iban a firmar un

convenio junto con los ayuntamientos de Formentera, Calvià y

la Mancomunidad del Norte para poner en marcha el proyecto

Ciudades digitales. El Sr. Conseller incluso comentó que me

tranquilizara, que gracias a este proyecto los temas

relacionados con la sociedad de la información estarían

resueltos i que en el mes de marzo ya estarían firmados. 

Tengo que decirle que el anterior govern, en sesión del 3 de

enero del 2003, aprobó un programa de Ciudad digital, en el

que se incluían Calvià y Formentera. Dicho programa se

remitió a Madrid en mayo del 2003, se enviaron cartas al

secretario de Estado para las Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información en fecha 8 de enero de 2003, y

carta de recuerdo al propio ministro Josep Piqué, en fecha 11

de marzo de 2003, sin obtener ninguna respuesta oficial. El

programa se había trabajado intensamente con funcionarios y

técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el

último semestre del 2002, pero el Gobierno de Madrid hizo

caso omiso del programa; desconocemos los motivos que

impulsaron al anterior gobierno de Madrid a guardarlo en un

cajón. A lo mejor el Sr. Conseller sí conoce las razones y no le

importaría en absoluto que nosotros también pudiéramos

conocerlas, sobre todo después del anuncio del Sr. Conseller de

la aprobación del  programa y la firma del convenio para su

puesta en marcha en el mes de marzo. Tengo que decirle que

nosotros apoyamos este programa, y de ahí el interés que

tenemos en que se ejecute.

Dicho programa, como sabemos, tiene como objetivo

principal promocionar la sociedad de la información y las

nuevas tecnologías a los ciudadanos en los municipios en los

que se tenga especial interés en fomentar este acercamiento,

bien por iniciativa de los ayuntamientos o por ser sociedades

más aisladas a las que se les permite un acceso más directo con

todos los avances que suponen las tecnologías de la

información y el conocimiento. Las áreas de actuación de este

proyecto se dirigirán al refuerzo de las herramientas de la

educación y la formación continuada a través de las nuevas

tecnologías, y la creación de nuevos sistemas para facilitar los

trámites en información en materia turística.

Estas áreas de actuación se consideran prioritaria, máxime

si se tiene en cuenta que tenemos un déficit de conocimientos

tecnológicos en nuestra comunidad, por lo que actuar a través

de programas como el de Ciudades digitales permitirá ir

recortando dichas diferencias que nos separan de otras ciudades

o municipios, en donde se ha apostado por una política más

activa en materia tecnológica y comunicativa. El hecho de que

una de las áreas esté dirigida a la actividad turística la convierte

en prioritaria, ya que permitirá ofrecer un servicio de mayor

calidad a los visitantes, así como la oportunidad que Internet

ofrece a todas las personas que deseen obtener más información

de destinos turísticos tan importantes como Calvià o

Formentera. 

Según la información recogida en la prensa del mes de

diciembre, que fue cuando se anunció que se iba a llevar a cabo

la firma de este convenio, el importe del programa será

aproximadamente de unos 4 millones de euros, y la duración

del mismo tres años, que permitirá desarrollarlo con ciertas

garantías, siempre y cuando el interés se mantenga a lo largo de

los tres años y los encargados de ejecutarlo sean conscientes de

su importancia, ya que dependiendo de los resultados se podrá

llevar a cabo en otros municipios.

Sabemos que comunidades como Cantabria, Murcia,

Madrid, Valencia, Ceuta, Castilla y León, Asturias, La Rioja,

Cataluña, Canarias y Melilla ya han firmado dicho convenio y

ha sido publicado en el BOE. Baleares de momento no lo tiene,

o al menos no lo sabemos; de ahí que realicemos la siguiente

pregunta: ¿para cuándo está prevista la firma del convenio que

permitirá ejecutar el programa Ciudades digitales? Confío que

el conseller nos responda o bien la fecha o bien si ha habido

algún tipo de problemas para no poder llevar a cabo la firma de

dicho convenio.

Y esperando su respuesta luego continuaremos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per respondre té la paraula el Sr.

Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.

Diputada, he de dir que coincidesc totalment amb l’exposició

que ha fet i amb la importància d’aquest programa, i la

correlació que ha fet de les dates és totalment correcta. L’únic

que volia precisar és que, al mateix temps que els ajuntaments

de Calvià i Formentera havien presentat aquest programa, el

Consell Insular de Mallorca va presentar un programa també de

Ciutats digitals. En el Govern el mes de juliol vàrem entrar i

vàrem analitzar el tema; en les relacions amb el Ministeri de

Ciència i Tecnologia en aquell moments ens varen dir que

consideraven convenient per poder aprovar el programa la unió

d’aquests dos programes distints, perquè no s’entenia que a un

territori com Balears es presentàs un programa per a dos

ajuntaments i un altre programa per a uns altres ajuntaments per

una altra entitat, que era el Consell Insular de Mallorca, que va

referit bàsicament a la Mancomunitat del Nord o a ajuntaments

de la zona nord de Mallorca.

Donat aquest tema, el programa, com vostè ha explicat,

creim que és d’interès i sense cap dubte molt necessari per a les

Illes Balears, que duim un dèficit d’aquest tipus, es va produir

la redacció conjunta i negociació d’aquest nou programa que

inclogués tant allò de Calvià i Formentera, recollint tots els

aspectes bàsics que es varen dur a Calvià i Formentera, i el

projecte del Consell Insular de Mallorca, que feia referència a

la Mancomunitat del Nord. Eren totalment coincidents i vàrem

refondre aquests dos programes per tornar-los presentar. Per

tant en el tema de pressupostos contemplàvem aquestes partides

per dur endavant aquest programa.

No insistiré en el tema dels objectius del programa perquè

la Sra. Diputada ho ha fet perfectament. 

L’import total del programa que hem presentat és de

5.100.000 euros, és a dir, que la plurianualitat del 2004 seria

1.288.000 euros, 1.369.000 per al 2005 havíem previst,

1.378.000 i 1.065.000 euros. Del global d’aquestes aportacions

el Ministeri de Ciència i Tecnologia n’aportaria un total de

2.400.000 i l’Administració de la comunitat autònoma, el

Govern balear, 1.200.000, Ajuntament de Calvià 600.000

euros, Consell Insular de Mallorca 600.000 euros, Ajuntament

de Formentera 150.000 euros, i Consell Insular d’Eivissa i

Formentera 150.000. És a dir, en les distintes anualitats.

El calendari d’actuacions previstes, el setembre vàrem tenir

aquestes reunions amb els organismes afectats, que com he dit

eren el Consell Insular de Mallorca, el d’Eivissa i Formentera

que es va sumar, Ajuntament de Formentera, Ajuntament de

Calvià i evidentment la comunitat autònoma. Per refondre

aquests dos programes hi vàrem estar treballant; l’1 d’octubre

vàrem remetre a la Direcció General per al Desenvolupament

de la Societat de la Informació del Ministeri de Ciència i

Tecnologia la primera versió del conveni, i el desembre vàrem

rebre les cartes d’adhesió al projecte per part de l’Ajuntament

de Formentera, Ajuntament de Calvià i Consell Insular

d’Eivissa i Formentera. El 30 de desembre el Consell de

Govern, a proposta d’aquest conseller que els parla, va aprovar

el contingut de les clàusules del conveni en colAlaboració amb

el ministeri i l’Administració de la comunitat autònoma. És a

dir, que nosaltres vàrem produir, en el termini dels tres mesos

que li vàrem dir, el desembre vàrem produir l’aprovació del

programa per part del Consell de Govern.

Evidentment el 13 de gener es va firmar un protocol amb el

ministeri, amb el ministre Costa, l’exministre, en aquells

moments, i el president Matas per desenvolupar tots els

programes d'España.es i per donar un suport més ampli a aquest

tema. Això es va fer el 13 de gener, i en data posterior a

aquesta vàrem enviar el que vàrem aprovar en un consell de

govern a la direcció general responsable d’aquest

desenvolupament de la societat de la informació, i ens consta

que el dia 10 de febrer la direcció general ho va remetre a la

Secretaria General Tècnica perquè continuàs els passos adients.

A partir d’aquell moment es va passar al Ministeri

d’Administracions Públiques, a la Secretaria General

d’Administracions Públiques, va ser el quart pas de tots aquests

processos, que ho va aprovar, i posteriorment l’Advocacia de

l’Estat també va donar el vistiplau, el va conformar, i el darrer

pas que es va donar a final de febrer va ser l’aprovació per

l’Oficina Pressupostària per assegurar el fons plurianual.

A partir d’aquell moment el següent pas que s’havia de

donar era que anàs a la Comissió Delegada del Govern per a

Política Autonòmica. Aquí s’ha aturat el procés, que s’havia de

fer el mes de març i era el pas anterior a la fiscalització i a

l’autorització pel Consell de Ministres, perquè des del 14 de

març lògicament el Govern va entrar en funcions i la Comissió

Delegada del Govern per a Política Autonòmica, a petició del

que seria govern entrant, no s’ha tornat reunir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica? Té la

paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Conseller. Usted nos ha explicado los pasos

que se han dado desde el momento en que se aprobó este

proyecto que, bueno, como hemos comentado anteriormente es

prácticamente el mismo proyecto que había presentado el

anterior equipo de gobierno, aun cuando se han unido los

municipios de la Mancomunidad del Norte. Lo que ocurre es

que, bueno, hasta ahora nos ha explicado cuáles han sido los

procesos pero no si ha llegado a firmar dicho convenio.

Entonces quizá la siguiente pregunta sería cómo piensan

llevarlo a cabo.

Yo aquí lo que tengo es un convenio firmado por el

president del Govern para lo que es un convenio, digamos,

marco de colaboración con el Ministerio de Ciencia y

Tecnología. Dicho convenio se firmó además con fecha de 25

de marzo del 2004, quiero decir que ya las elecciones se habían

celebrado y sin embargo sí se dio tiempo..., lo tengo, está aquí,

el 16 de abril ha sido publicado en el BOE. En dicho convenio

se recoge, como ha dicho, las actuaciones a nivel general que

se llevarán a cabo con la comunidad de Baleares y el Ministerio

de Ciencia y Tecnología. No está incluido dicho programa;

entonces realmente es lo que suscita esta interrogación de qué

va a ocurrir a partir de ahora. Sin este convenio, donde -

efectivamente es general- se explican las lineas más o menos
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que se van a llevar a cabo desde el Govern de las Illes y el

Gobierno de Madrid, si se pudo firmar en ese momento con esa

fecha, bueno, pues todavía nos extraña que si ya se habían

mantenido y se habían llevado a cabo todos los pasos

necesarios para la firma del convenio específico de Ciudades

digitales, bueno, pues nos preocupa pensar que ahora en un

momento determinado...; no tenemos miedo a lo que pueda

ocurrir en Madrid, confiamos plenamente además teniendo en

cuenta que el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha apostado

y apostará por los temas de innovación no nos preocupa en este

sentido, pero sí el hecho de que, bueno, haya pasado el tiempo,

que haya este paro ahora y de que, bueno, cuando se había

podido empezar a aplicar dicho programa, teniendo en cuenta

que además viene la temporada turística y podría haber estado

relacionado sobre todo con el área de actuación a nivel de

información turística, bueno, pues que se va a perder una serie

de..., esperemos que no sean meses sino que sea un tiempo

relativamente corto para que el programa pudiera estar

funcionando y que nos permita, en este plazo de tres años,

obtener unos resultados que sean lo suficientemente

importantes como para ampliarlo a otros municipios que sí que

tienen además mucho interés en que se lleve a cabo, como

puede ser Mahón o Ciudadela en Menorca, que también tenían

interés en formar parte del programa Ciudades digitales.

Espero que, bueno, nos explique cuáles son las perspectivas

que ve usted a partir de este momento, y teniendo en cuenta

que, bueno, que sí que se ha firmado un convenio marco de

colaboración y que se respetará, supongo, seguramente,

confiemos en ello. Pues si usted ya tiene previsto algún tipo de

comunicación con el nuevo ministro, nueva ministra en este

caso, para poder llevar a cabo la firma del convenio de

Ciudades digitales.

Gracias.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Sí, crec que li he explicat les accions que s’han pres des del

gener cap aquí, i que els dos passos que queden és que passi

per la Comissió Delegada del Govern central en política

autonòmica, que li doni el vistiplau, i ja tan sols queda el tema

de fiscalització perquè la reserva de crèdit ja està feta en data

anterior, ja ha donat el vistiplau l’Oficina Pressupostària al fons

plurianual. 

Evidentment el fet que el Govern central hagi entrat en

funcions i aquesta comissió no s’hagi pogut celebrar, no és

imputable més que a raons polítiques totalment... Ho podem

entendre, és a dir, jo puc considerar que era un tema de tràmit

que hagués pogut fer un govern en funcions, però la reunió que

es va celebrar entre els representants, el Sr. Arenas i el Sr.

Caldera, es va acordar que no es fessin aquestes reunions i ho

hem de respectar perquè és totalment normal que el govern

entrant vulgui supeditar. Evidentment hi ha diverses comunitats

autònomes que estan en la mateixa situació, i jo estic convençut

que no hi haurà cap problemàtica. Esperam, pel seguiment que

hem fet amb els tècnics en aquests temes, que en aquell

moment si no hi hagués hagut un canvi en el Govern central ja

estaria firmat, ja hagués passat pel Consell de Ministres, i

possiblement estaria firmat perquè dins el mes de març hagués

anat a aquesta comissió delegada. En aquell moment, és a dir,

jo no li puc donar la data exacta perquè entenc que la nova

ministra haurà de prendre coneixement de tots els temes que

vagin a aquesta comissió, i esperem i el seguiment que feim és

perquè vagi a la propera comissió, i evidentment després tan

sols és el tràmit de fiscalització i el tràmit d’aprovació pel

Consell de Ministres.

En situacions normals aquest tràmit l’haguéssim tengut

aprovat el mes d’abril, en condicions normals que no hagués

estat un canvi de govern, no vull dir que el canvi de govern no

sigui normal, que quedi molt clar. Era un tema que ens quedava

un mes; a partir del moment en què es posi en marxa la nova

administració consideram que en un mes ha d’estar el tema

totalment arreglat.

Avui matí..., és a dir, ahir vàrem enviar un “Saluda” de

felicitació i avui matí hem enviat una carta als ministres amb els

quals tenc una relació directa reiterant-los la felicitació i també

demanant-los una visita per repassar els temes pendents. Entenc

que no és un tema que serà d’una prioritat primera rebre’m per

aquest tema en concret, però sí que farem el seguiment perquè

creim que sí es pot donar en un termini màxim d’un mes i mig

o dos mesos l’aprovació definitiva. En principi volem donar

aquests 30 primers dies per un coneixement, i a l’altre tràmit no

li queda més que 30 dies, que és l’aprovació del Consell de

Política Autonòmica, i posteriorment la fiscalització i

aprovació pel Consell de Ministres, això en tramitació normal

serà un mes. Per tant, si no hi hagués un canvi de govern avui

ho tendríem firmat.

Quant a la referència que vostè em fa del tema que ve la

temporada turística, això és un programa a quatre anys i no li

don la valoració important. El volem tenir firmat el més aviat

perquè, com vostè molt bé diu, això és un programa pilot en

aquests ajuntaments a què ens referim, però evidentment és per

fer-lo extensible a tots els ajuntaments de Balears, és a dir, no

és que després quedi únicament per a aquests ajuntaments, és

un sistema pilot per dur-lo a tots els ajuntaments i no veig una

importància immediata al tema de temporada turística, però sí

que veig una importància total en tenir-lo el més aviat millor

per poder començar a treballar i avançar en la societat de la

informació a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 642/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a l'estatut del becari.

Per formular la pregunta següent, la número 642/04, relativa

a l’Estatut del becari, té la paraula la diputada Sra. Patricia

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores

diputados, Sr. Conseller, en el pleno de los presupuestos del
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mes de diciembre -dio mucho de si ese pleno, al menos en

temas de innovación, aunque parecía que no- el Grupo

Socialista presentó una enmienda que permitía hacer frente al

pago de la Seguridad Social a las personas becadas a través de

los diferentes programas de la Conselleria de Innovación,

obligación que viene definida en el Real Decreto 1326/2003,

del 24 de octubre. A continuación le voy a leer lo que dice este

real decreto en cuanto a la referencia a la Seguridad Social. Le

leeré no todo el decreto sino parte.

“En España la situación del becario de investigación ha

carecido tradicionalmente de regulación legal o reglamentaria

más allá de las normas específicas de cada convocatoria. El

establecimiento de un régimen jurídico aplicable al becario de

investigación que, por su carácter general, vaya más allá de la

especificidad de cada convocatoria, requiere que estén bien

determinadas las condiciones en que puedan tenerse por tal a

los beneficiarios de tales ayudas, reconocimiento de la

condición de becario de investigación que es posible realizar a

partir del estatuto previsto en este real decreto. En él se

establece con criterios de generalidad y homogeneidad una

carta de derechos y deberes básicos de los becarios de

investigación”.

En este sentido el real decreto define las condiciones en que

el personal becario de investigación quedará incluido en el

régimen general de la Seguridad Social, y uno de los puntos es

ser dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social

de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Para ello en el

artículo 5 habla del Registro de becas de investigación: “Será

necesario, podrán inscribirse sus respectivos programas de

becas en el Registro de becas de investigación que se crea en

virtud de este real decreto, las siguientes entidades que

otorguen becas de investigación en las condiciones previstas en

él: los centros públicos de I+D, los organismos públicos de

investigación, las universidades públicas, las comunidades

autónomas. Dicho registro tendrá las siguientes finalidades:

reconocer los programas de becas inscritos a los efectos

previstos en el artículo 6 y tratar de mantener centralizada y

homogénea la información sobre los diferentes programas de

becas de investigación, con el fin de promover las actividades

de formación y recursos humanos para el sistema de

investigación y desarrollo”.

En cuanto al artículo 6 habla de la Seguridad Social de los

becarios y dice: “Los beneficiarios de becas otorgadas con

cargo a programas inscritos en el Registro de becas quedan

asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su

inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, en los

términos y las condiciones establecidos en este artículo. La

acción protectora será la correspondiente al régimen general de

la Seguridad Social con la única exclusión de la protección por

desempleo. La entidad que otorgue la beca asumirá los

derechos y las obligaciones establecidos para los empresarios

en el régimen general de la Seguridad Social, y será el sujeto

responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar aquél

y del ingreso tanto de las aportaciones propias como de las del

becario”. Dicho real decreto fue firmado el 24 de octubre del

2003.

El 18 de diciembre el Ministerio de Ciencia y Tecnología

aprueba y publica el modelo de registro que figura en el

Estatuto del becario y que es necesario cumplimentar para que

se lleve a cabo el artículo 6 del estatuto. La Ley 62/2003, del

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del

orden social, ley de acompañamiento de los presupuestos

generales, en el título I artículo 1.3, se refiere al tratamiento

fiscal de las becas reconocidas de acuerdo con el Real Decreto

del becario. 

No sabemos si los becarios conocen este derecho. No

sabemos si la conselleria ha iniciado los trámites para el

registro del programa propio de las becas predoctorales,

necesario para el cumplimiento del decreto que, como todos

sabemos, es de obligado cumplimiento. Usted comentó en el

pleno que en el Senado se había aprobado una enmienda por la

cual las retenciones en temas de becas se eliminarían y, por lo

tanto, se dispondría de más dinero y mediante este sistema se

podrían cubrir otros aspectos. Después de haber leído y releído

esta afirmación nos hace preguntarle que si tiene pensada la

Conselleria de Hacienda, Economía y Innovación cumplir con

lo estipulado en el Estatuto del becario.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula l’Hble.

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment els

recursos humans són un factor decisiu per a la recerca i els

temes d’innovació. Jo crec que estarem tots d’acord que formar

persones en aquesta matèria és fonamental per a la millora de

tots els àmbits de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

El programa de beques de formació de personal

investigador consta de 40 beques predoctorals finançades pel

Govern, fins ara homologades a les beques de l’antic ministeri

de Ciència i Tecnologia recentment desaparegut. Les beques de

la comunitat autònoma tenen distintes característiques i

avantatges respecte a aquelles que tenien les del ministeri;

s’han inclòs també unes borses de viatge, estades de formació

fora d’Espanya; també tenien un altre avantatge, que eren

ajudes per anar a congressos; i el tercer avantatge era la dotació

del cent per cent de la beca en cas de malaltia o baixa maternal.

Evidentment vostè fa una pregunta molt concreta i li diré

que complirem l’Estatut del becari en aquests aspectes que

vostè diu de la següent forma: Recentment, com vostè ha citat,

fa uns mesos el Govern central va prendre dues iniciatives; una

era la modificació de les condicions que regulen la formació i

capacitació dels nous investigadors i dels sistemes de protecció

social mitjançant l’aprovació de l’Estatut del becari, que es va

fer el 24 d’octubre, i després també es va crear el Registre de

becaris i que si són autonomies ens hi hem d’inscriure, que han

de complir aquestes mateixes condicions que les beques

homologades. Idò bé, el Govern de les Illes Balears, d’acord

amb la seva política de reforçament de recursos humans, té

previst inscriure el seu programa de beques al registre obert a

tal efecte pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i aquest
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procediment d’inscripció va quedar aprovat en el butlletí de dia

30 de setembre..., en el Butlletí Oficial de l’Estat de dia 30 de

desembre.

Per fer efectiva aquesta inscripció que vostè em demana

s’han mantingut contactes entre els tècnics de la Conselleria

d’Economia, Hisenda i Innovació, i els tècnics encarregats del

Servei de beques i Registre de l’antic ministeri de Ciència i

Tecnologia. S’ha establert un procediment de feina per adaptar

el nostre programa als requisits de l’Estatut del becari i poder-

lo inscriure en un període que nosaltres xifram que a final de

juny inscriurem els nostres programes de nova creació aquí

dins. Com que en aquesta adaptació que s’ha de fer d’acord

amb les instruccions dels tècnics del ministeri, a la propera

oferta de beques predoctorals i al mateix temps se solAlicitarà

la inscripció en el Registre, que a la propera oferta de beques

electorals ja complirem aquest requisit, tal com ens han dit que

havia de fer-se des del ministeri.

Els terminis que preveu el ministeri per la inclusió del

programa de beques en el Registre són tres mesos, i una vegada

facem aquesta solAlicitud oficial, que la farem a final de juny,

comptam amb tres mesos fins al setembre per fer tot aquest

tema efectiu. Per tant aproximadament a la convocatòria que

farem, a la propera convocatòria, que serà sobre aquestes dates,

ja quedaran recollits tots els drets de Seguretat Social per a

totes les beques predoctorals. És a dir, complirem amb la forma

que s’indica ja dins la propera convocatòria de beques

predoctorals d’enguany.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol la paraula? Té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Hombre, confiamos en que

efectivamente los plazos que usted nos ha dado sean así,

teniendo en cuenta que tenemos una carencia muy grande de

investigadores, que el problema, además, de las Islas Baleares

-ya se ha comentado- en cuanto a temas de investigación e

innovación, pues tenemos un retraso con respecto a otras

comunidades y, por supuesto, respecto a otros países. Es

necesario que se aprueben todas las medidas que impulsen la

formación y el desarrollo de investigadores para evitar lo que

actualmente está sucediendo en este país, y es que las personas

tengan que dejar y marcharse a países de la Comunidad

Europea, incluso a Estados Unidos, para llevar a cabo labores

de investigación porque aquí, en este país, pues no se sienten

ni reconocidos ni protegidos en muchos aspectos.

Y bueno, este estatuto del becario puede ser, digamos un

inicio. Falta incluso a mi entender el hecho de que ni tan

siquiera se contemple la ayuda de desempleo, es decir, ellos

realizan una labor, seguramente de 12, 24 meses, en donde

llevan a cabo un trabajo muy importante que nos beneficiamos

absolutamente todos los ciudadanos, y entonces es necesario

que ese trabajo sea reconocido. Si como mínimo están

cubiertos en lo que es la Seguridad Social, por lo menos ya no

tienen ese sentimiento de no ser ciudadanos normales de este

país. 

Lo que está claro y entendemos es que, bueno, aquí hay un

problema, claro, de dinero, es decir, cuando se hicieron los

presupuestos el Estatuto estaba recién -digamos- sacado del

horno y entonces seguramente, bueno, pues la previsión del

coste que tiene que suponer el pago de la Seguridad Social a lo

mejor pues no se tuvo en cuenta. Lo importante es que de una

manera u otra este período que, bueno, estamos hablando de

octubre, usted me dice que se aplicará en el mes de septiembre,

prácticamente un año después de que el real decreto ha sido

publicado; bueno, aún siendo mucho tiempo confiamos en que

efectivamente en el mes de septiembre se lleve a cabo y, si no,

puede estar seguro de que volveremos a realizar esta pregunta,

porque lo que nos interesa, y supongo que a su conselleria más

que a nadie, es que las personas que se dediquen a la

investigación se sientan a gusto realizando su trabajo y que,

como mínimo, se sientan protegidas como ocurre con la

inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de contrarèplica té la

paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, coincidim bàsicament

en tota la filosofia. Li vull recordar que, si bé és cert que el

reglament és de dia 24 d’octubre, després ja li vaig dir que la

publicació definitiva del procediment d’inscripció, per

exemple, es va produir el 30 de desembre, és a dir, quan ja

teníem nosaltres els pressupostos aprovats.

En qualsevol cas el que sí entenem, i amb les consultes que

hem fet amb el ministeri, és que aquest tema s’ha d’aplicar a

partir de les noves convocatòries, no de les anteriors, perquè no

pot ser mai una excusa el tema pressupostari, perquè parlam

d’aquest tema que afecta persones humanes, i un tema que

respecte a aquesta conselleria són xifres relativament..., no vull

posar un tema d’excusa pressupostària, que no ho és, és a dir,

ho hem de complir i ho complirem. El mes de setembre potser

tendrem més problema pressupostari perquè a mesura que ens

apropam a final d’any sempre hi ha més problema

pressupostari, però s’ha de complir.

I perquè vegi que volem continuar impulsant el tema de

formació de persones a les Illes Balears dins el camp de la

investigació i de la innovació, un programa que presentarem

properament d’antenes tecnològiques també hi haurà de cara a

la propera temporada un tema de becaris, perquè consideram

que continuam necessitant formar gent que en temes de recerca

i innovació tenguin una formació perquè després aquestes

persones es puguin anar traslladant segurament de dins els

sectors privats o sectors públics amb ofertes d’ocupació ja més

estables, però que l’Administració ha de fomentar aquesta

formació. És a dir, que dins un programa d’antenes

tecnològiques també crearem unes deu beques més per ajudar
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a crear aquesta massa de formació perquè creim que és molt

important anar fent després la transferència humana cap al

sector públic i en el sector privat de tenir persones preparades

que potser avui encara no hi ha la suficient consciència a la

societat civil per dedicar recursos propis en la formació, i creim

que el millor tema per ajudar la innovació i la recerca és tenir

persones amb una formació i d’aquesta forma també, dins

aquest programa d’antenes tecnològiques, pensam crear deu

beques més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 1703/04, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Socialista, del Conseller d'Economia,

Hisenda i Innovació, per tal d'informar sobre les taxacions

fetes amb anterioritat a l'adquisició, requisits tributaris,

cost de l'operació i més circumstàncies sobre la vinculació

del Sr. Douglas amb Furthur Films IC i Valldemossa

Producciones, SL.

I passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a l’escrit RGE número 1703/04, presentat pel Grup

Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la

compareixença de l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació, per tal d’informar sobre les taxacions fetes amb

anterioritat a l’adquisició, requisits tributaris, cost de l’operació

i més circumstàncies sobre la vinculació del Sr. Douglas amb

Furthur Films IC i Valldemossa Producciones, SL.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller Ramis d’Ayreflor, per

fer l’exposició oral, sense limit de temps.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, senyores i

senyors diputats. El Grup Parlamentari Socialista qui ha

solAlicitat aquesta compareixença sobre els temes que ha

anunciat el president, per rebre aquesta informació sobre les

taxacions fetes abans de l’adquisició, compliment de requisits

tributaris, cost de l’operació amb imposts assumits

voluntàriament i vinculació entre les empreses Valldemossa

Producciones, Furthur Films, Michael Douglas i valoració fins

i tot del caché del Sr. Douglas.

L’adquisició, objecte d’aquesta compareixença, és tot el

patrimoni empresarial de la societat Valldemossa Producciones

que, amb data 19 de desembre del 2003, mitjançant escriptura

de compravenda, autoritzada pel notari de Palma, José

Moragues Caffaro, el conseller de Turisme, en nom i

representació de l’entitat Diversitat 21, va adquirir la totalitat

del patrimoni empresarial de l’entitat Valldemossa

Producciones, SL. Això suposa que no és una compra d’una

societat sinó els béns integrants dels seus actius, lliures de

càrregues i gravàmens i d’aquesta forma no es va assumir cap

deute. M’explicaré a continuació.

Aquesta operació no tributa ni per l’impost sobre el valor

afegit, ni per l’impost sobre transmissions patrimonials, excepte

per als immobles inclosos dins el patrimoni que, a més de

l’immoble, hi havia marques, una pelAlícula i diversos drets.

Respecte de les competències de la comunitat autònoma,

s’ha d’assenyalar que en el marc de la LOFCA i conforme amb

la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les

mesures fiscals i administratives del nou sistema de

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i

ciutats amb estatut d’autonomia, tenim competències

normatives i de gestió i d’inspecció en relació amb l’impost de

transmissions patrimonials, amb l’impost sobre patrimoni, amb

l’impost sobre successions i donacions i amb la taxa de joc.

Quant a l’IRPF, en ser un impost parcialment cedit, tenim

competències normatives però no hi ha competències atribuïdes

de comprovació.

Quant a l’IVA, recordar que només està cedit el 35% del

rendiment d’aquest impost reduït al nostre territori, sense cap

altre tipus de competències, ni normatives, ni de comprovació.

En el supòsit de l’impost de societats i d’impost sobre la

renda dels no residents no hi ha cedides ni competències, ni

recaptació.

L’adquisició de l’esmentat patrimoni ha suposat una

operació, amb les següents repercussions fiscals: pel que fa a la

imposició indirecta i a l’IVA i a l’impost de transmissions

patrimonials, d’acord amb l’article 7 de la Llei de l’IVA, la

transmissió de la totalitat d’un patrimoni empresarial a favor

d’un sol adquirent, en aquest cas, la societat Diversitat 21, es

configura com a una operació no subjecta. D’igual forma

l’article 7, apartat 5, de la Llei reguladora de l’impost sobre

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,

estableix que l’esmentada transmissió serà en el seu torn una

operació no subjecta a l’impost sobre transmissions

patrimonials, excepte pel que fa als immobles inclosos en

aquesta transmissió. En aquest cas concret, la societat

Valldemossa Producciones, SL, s’ha acollit a aquesta no

subjecció i en conseqüència no ha repercutit l’IVA. La

tributació per a l’impost de transmissions patrimonials dels

immobles corresponen, per llei, al comprador.

Respecte de la imposició directa, l’impost sobre societat i

impost sobre la renda dels no residents, s’ha de dir que

l’esmentat tribut, com que és un impost no cedit a les

comunitats autònomes de règim comú, d’acord amb la LOFCA,

la CAIB no pot dur a terme cap tipus d’actuació sobre això ja

que no té competències.

Pel que fa a l’impost sobre la renda dels no residents, ens

reafirmam en els mateixos termes que en el cas de l’impost

sobre societats. L’impost de renda dels no residents, com que

també és un impost no cedit a les comunitats autònomes de

règim comú, d’acord amb la LOFCA, no permet actuació per

part del Govern balear damunt aquesta.

En primer lloc, és necessari confirmar que a tota hora la

informació solAlicitada pels grups parlamentaris ha estat, crec

jo, puntualment facilitada. Així, la Conselleria de Turisme ha

rebut 9 solAlicituds de documentació i ha contestat dues

preguntes escrites i diverses preguntes orals i una moció. Fins
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i tot el representant del Partit Socialista, el grup parlamentari

que formula aquesta compareixença, com el PSM, crec que han

acudit a la Conselleria de Turisme a veure l’expedient de

l’operació, del quan n’han pogut obtenir una fotocòpia de tota

la documentació que han solAlicitat. D’una altra part, la

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació ha respost dues

preguntes oral i dues solAlicituds de documentació.

Feta aquesta primera introducció i contestant molt

clarament les preguntes que es fan, dir que respecte del primer

punt que se cita, de les taxacions fetes abans de l’adquisició

dels béns de la societat limitada Valldemossa Producciones,

hem de dir el següent: com a punt de partida, s’ha de tenir en

compte que el concepte de valor real i de preu de mercat són

dos conceptes tributàriament diferents, el valor real és una

valoració tècnica de caràcter tributari, no mercantil, només

l’efecte de tributació de l’operació per a l’impost sobre

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

L’article 10 i 30 del reial decret legislatiu així ho afirma. Al

contrari, el valor de preu de mercat és utilitzat per a d’altres

imposts, com és el cas de l’impost de valor afegit, conegut com

l’IVA. El valor real no està definit per la llei, però la doctrina

administrativa del Tribunal Econòmic i Administratiu Central,

a diverses sentències, entre d’altres, la de 14 de gener del 1993,

estableix que la base imposable de l’impost de transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats no està constituït pel

preu, sinó pel valor dels béns obtinguts per l’administració per

qualsevol dels mitjans prevists a l’article 52 de la Llei general

tributària, entre els quals es troba el dictamen dels seus propis

perits. La comunitat autònoma té, conforme amb la Llei

21/2001, competències normatives i de gestió sobre l’impost de

transmissions patrimonials i per això, als efectes de la tributació

d’aquest impost, i de forma addicional, per tenir un criteri sobre

el valor que s’adquireix, els perits de l’administració varen fer

dos tipus de taxacions del valor real respecte del conjunt de

béns inclosos en el patrimoni empresarial de la societat

esmentada, sense que en cap cas sigui aquest el preu de mercat,

sinó el preu de valor real.

La taxació real dels immobles, duita a terme pels perits de

la Conselleria de Turisme, els immobles varen ser valorats per

un arquitecte funcionari de carrera i l’immobilitzat per un

enginyer, també funcionari de carrera. S’ha de dir que la

taxació del solar va ser d’1.517.307,48 euros; la taxació de

l’arquitecte, pel tema d’edificació, 1.021.490,28 euros. Tot

això, en data, si no ho record malament, 24 d’octubre.

Quant a la taxació de marques i pelAlícules, incloses en

aquest patrimoni, el mètode que s’ha emprat és el previst a la

lletra d) de l’article 52 de la Llei general tributària, és a dir, el

dictamen de perit de l’administració i, per altra part, el perit de

l’administració, en aquest cas de la Conselleria d’Economia,

Hisenda i Innovació, ha utilitzat la metodologia prevista per

l’Institut de Censors de Jurats de Comptes d’Espanya. L’Institut

de Censors de Jurats de Comptes d’Espanya proposa

nombrosos mètodes, que es poden resumir en tres categories:

múltiples de mercat, utilitzant transaccions comparables com a

punt de referència; futurs beneficis, basats principalment en

fluxos de (...) o beneficis econòmics, i un altre possible, cost de

reposició o cost d’inversió, que se centra més aviat en el que

costa crear un actiu i no en el seu futur potencial. D’aquests tres

sistemes analitzats per al cas de les marques, es va adoptar pel

perit de l’administració el de cost de reposició o inversió,

segons manifesta el mateix perit, per considerar que aquest

mètode és el més adequat per garantir els interessos de la

hisenda pública autonòmica. Per a la valoració de la pelAlícula

es va adoptar el de múltiples de mercat, en funció del caché del

Sr. Douglas, caché que està publicat a diverses pàgines

d’Internet i revistes especialitzades, ja que no era possible

determinar amb un criteri present el de futurs beneficis. En cap

cas es va acudir a consultors externs, ja que els perits

funcionaris de carrera poden complir a la perfecció aquesta

comesa, segons diu el principi general de l’administració

d’eficàcia i eficiència, recollit a la Llei 30/1992, a l’article 3.

És a dir, les valoracions que es varen fer en aquest cas,

d’instalAlacions eren 851.208 euros; en marques: 12.410,20 i de

la pelAlícula: 2.495.690 euros.

Passant al tema del compliment dels requisits tributaris que

es demana, conforme a les dades que tenim i a les manifestades

per la part venedora, per part de Diversitat 21, com a entitat

adquirent, s’han complert tots els requisits tributaris. En primer

lloc, es va comprovar que no hi havia tributació per IVA, ja que

el venedor transmetia la totalitat del seu patrimoni empresarial,

operació no subjecta a IVA, segons l’article 7 de la Llei d’IVA.

Tal com manifesta el mateix venedor davant un fedatari públic,

que és el notari José Moragues Caffaro, amb el número de

protocol de l’escriptura 2962 del 2003, punt primer del

dispositiu de l’escriptura, Valldemossa Producciones, SL, és

l’única i legítima titular dels béns que es relacionen i que

constitueixen la totalitat del patrimoni empresarial a través de

la qual la venedora desenvolupa la seva activitat.

En segon lloc, en funció del que estableix l’article 7.5 de la

Llei d’imposts de transmissions patrimonials, quan es transmet

la totalitat d’un patrimoni empresarial, està l’operació no

subjecta a IVA, ni IVA ni impost de transmissions

patrimonials; els immobles inclosos a la transmissió tributen el

7%. Per tant, es va liquidar, segons la taxació del perit de

l’administració, l’impost de transmissions patrimonials al 7%.

D’aquesta forma, com que el valor dels immobles de Costa

Nord és de 2.538.806,76 euros, el tipus impositiu del 7% de

transmissions patrimonials va resultar una quota a ingressar de

177.716, 47 euros.

En relació amb la resta de béns i segons la valoració donada

pel tècnic de la conselleria, el valor real als efectes de l’impost

de transmissions patrimonials, encara que no tributen per

transmissió patrimonial onerosa, han ascendit, com hem dit

abans, a un total de 2.508.100,20 euros, amb els desglossament

que hem citat abans.

Fa també la solAlicitud de compareixença una referència al

cost d’imposts assumits voluntàriament. L’únic impost que s’ha

assumit voluntàriament és el de la plus-vàlua municipal i la

plus-vàlua municipal és un impost que admet que l’adquirent

assumeixi les conseqüències tributàries de l’operació gravada

i que, de fet, hem de dir que el 98% d’operacions de compra-

venta que es fan en aquesta comunitat autònoma és assumit per

la part compradora.

En quart lloc, es demana la vinculació del Sr. Douglas amb

la societat. Nosaltres hem de dir que no hi ha una vinculació

directa entre Valldemossa Producciones i el Sr. Douglas, el
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soci majoritari de Valldemossa Producciones, amb una

participació del 99%, és una societat que és Furthur Films IC

que és una empresa no resident. L’altre soci, amb una

participació de l’1%, és Cal Island, SL. Es desconeix, per tant,

des del punt de vista tributari, la vinculació entre una empresa

no resident i els seus socis no residents. Les relacions de

vinculació entre un soci i una societat tenen importància als

efectes de l’esmentat preu de mercat, no del valor real, i als

efectes de l’impost sobre societats o de l’IVA, ambdós casos

imposts estatals que, com ja he dit, fora de les competències de

la nostra comunitat autònoma.

Per últim, en el tema de la valoració del Sr. Douglas el

mètode que s’ha utilitzat, només a l’efecte de l’impost de

transmissions patrimonials, és una altra vegada el dictamen de

perits de l’administració dins de la metodologia prevista per

l’Institut de Censors de Jurats de Comptes d’Espanya. Es va

adoptar el sistema de múltiples de mercat, és a dir, utilitzant

transaccions comparables com a punt de referència, per

considerar que aquest mètode era el més adequat per garantir

els interessos de la hisenda pública autonòmica i l’únic

aplicable al cas que tractam. La valoració resultant, tal com

hem dit abans, va ser de 2.495.690 euros.

Crec que amb aquesta explicació ha quedat clara o hem

intentat aclarir la compra de la totalitat del patrimoni de la

societat Valldemossa Producciones, SL.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de

la sessió, per un temps màxim de quaranta-cinc minuts si algun

grup ho demana. No?

Idò, passam al torn per formular preguntes i observacions,

donant la paraula a cadascun dels grups parlamentaris.

Intervindrà, en primer lloc, el Grup Parlamentari Socialista, per

ser l’autor de la iniciativa; per tant, en nom del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez, per un

temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, dar las gracias

al Sr. Conseller y al alto cargo que le acompaña, por su

presencia y por las explicaciones que nos ha dado, pero eso sí,

tenemos que empezar por hacer algunas precisiones muy breves

para ir rápidamente a lo que más nos interesa en este asunto.

En primer lugar, es que quisiera manifestarle que no se

vende la totalidad del activo de la empresa. Yo tengo ante mí

el balance de situación de Valldemossa Producciones, SL, de

1 de enero de 2003 a 31 del 10 del 2003, fecha en que se hace

el cierre a efectos de valoraciones, y dentro de su activo

circulante, en el apartado de deudores administraciones

públicas, hay un capítulo de 995.481,58 euros que no se

adquiere, eso es un activo de la empresa, es un derecho que

tiene la empresa a cobrar cerca de un millón de euros de

administraciones públicas, no sé porqué motivo ni porqué

razón, naturalmente, porque yo no tengo más conocimiento que

éste de la contabilidad de Valldemossa Producciones. Pero ese

activo no se adquiere, se adquiere todo menos ese activo, que

es un activo líquido, es un derecho de crédito frente a

administraciones públicas, es decir, no se adquiere el cien por

cien; entonces, a partir del momento que no se adquiere el cien

por cien podríamos suponer que podría estar sujeta a IVA y no

al impuesto de transmisiones.

En segundo lugar, una observación también muy rápida y es

que me ha dicho aquí que no se puede sostener, en principio,

que el Sr. Douglas esté vinculado a la sociedad Valldemossa

Producciones a través de la sociedad norteamericana Furthur

Films INC; yo leo la página 38 de la valoración de la película

de Costa Nord y dice, textualmente: “El Sr. Douglas está

vinculado a la sociedad Valldemossa Producciones a través de

la sociedad norteamericana Furthur Films INC”, textualmente.

Naturalmente, usted ha dicho: no se puede llevar a estas

conclusiones porque para ello hay que aplicar la Ley de

sociedades y determinados artículos que lo interpretan; estoy de

acuerdo, es que ustedes han aplicado ese articulado para llegar

a estas conclusiones, pero, en definitiva, la conclusión que

ustedes tienen en la tasación es ésta que yo le digo y no otra.

Yo, desde luego, les he pedido la documentación que así lo

demuestra y no me la han facilitado hasta el momento, al igual

que les he preguntado cómo habían llegado a la conclusión de

esa vinculación de Furthur Films con Valldemossa

Producciones. Me han indicado y usted me parece que insiste

en lo mismo en que Furthur Films es accionista mayoritario de

Valldemossa Producciones, parece ser que sólo en la escritura

de constitución, pero no tienen ustedes, por lo menos no

aparece en la documentación propia de la tasación, que al

momento de efectuar la tasación se haya hecho la

comprobación necesaria para ver las participaciones que se

tienen. Tenga en cuenta que Valldemossa Producciones, dos

años antes, estuvo sometida a un proceso de fusión, con lo cual,

el accionariado originario se vio alterado probablemente, digo

probablemente porque estamos hablando siempre de cábalas y

confusiones.

Pero, en fin, lo que me interesa a mí en este asunto, porque

he ido aclarando una serie de circunstancias, es el siguiente

problema. El origen del problema que le voy a plantear es que

se tenía que sacar un precio que estaba previamente acordado,

por lo menos desde el 25 de octubre de 2003, de 4 millones y

medio aproximadamente de euros, para pagar al Sr. Douglas

por todas las cosas que le compraban, y para llegar a ese precio

las tasaciones tuvieron que cuadrar una serie de valores. Y

concretamente, el más llamativo de todos es la valoración que

se hace de la película propiedad de Valldemossa Producciones,

esa película se valora en 2,11 millones de euros la participación

del Sr. Douglas, y en total, en 2.493.000 euros, una cosa así,

cerca de 2 millones y medio de euros, el coste total de la

película. Pero vamos a ir a la valoración que se hace del caché

del Sr. Douglas, la valoración que se hace en esta tasación, no

voy a entrar en la corrección o no, simplemente en las

consecuencias tributarias que tiene esa valoración que hacen

ustedes.
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Bien, ¿de dónde sacan el valor de 2,11 millones de euros

del caché del Sr. Douglas? Página 38 de la tasación,

entrecomillo y destaco lo que se dice textualmente: “Según se

desprende de la documentación contable, no existe ninguna

partida que recoja el coste por los servicios prestados por el

actor en el ejercicio 2000 por su participación en la película”.

Es decir, el caché del Sr. Douglas no está en la contabilidad de

Valldemossa Producciones, no figura como pagado, sin

embargo se va a valorar por la conselleria, indicando que es un

bien que tiene un valor, después de una serie de

consideraciones, y que merece ser valorado. Muy bien, primera

advertencia que hacemos, primera observación, era un valor

opaco contablemente, o sea que no está en la contabilidad. Y

un valor opaco contablemente es, por su propia naturaleza, un

valor opaco fiscalmente, si no está en la contabilidad no está

fiscalmente declarado. Cierto que hay algunos valores que

pueden no estar en la contabilidad y que fiscalmente tienen que

declararse cuando se meten en el mercado, sería el caso de

determinadas patentes, etcétera, que uno no sabe lo que valen

hasta que no vende el invento. Pero no estamos ante este caso,

en este caso se sabe bien, desde el año 2000, cuál es la

valoración del caché del Sr. Douglas.

Muy bien, página 42 de la tasación, se llega, ya digo, a un

monto total de 2,11 millones de euros, coste efectivo para la

empresa Valldemossa Producciones del caché del Sr. Douglas,

y se dice: “Esa es la cantidad que debería de haber pagado

Valldemossa Producciones al Sr. Douglas por su participación

en la película”; que se le haya pagado o no resulta irrelevante

desde el punto de vista fiscal, porque con la prestación del

servicio es con lo que se devengan los impuestos, no con el

efectivo pago de los mismos. O sea, en el momento que se

presta un servicio, en ese momento de devenga la obligación

impositiva; otra cosa será que la factura se haga en un mes, en

dos, según las obligaciones fiscales actuales, más o menos, o

tres meses después o cuando se quiera, pero la obligación es del

momento en que se presta el servicio. Es decir, se haga o no se

haga factura, se haga o no transferencia económica, en el

momento de la prestación del servicio se devenga el impuesto,

y esto es importantísimo.

Pues muy bien, a partir del momento en que ustedes

establecen el valor del servicio que Valldemossa Producciones

debería haber pagado al Sr. Douglas o a Furthur Films, valor

que era opaco hasta el momento, la prestación del servicio e

intervención del Sr. Douglas en la película pasa a tener

relevancia fiscal. Así pues, nos vamos a referir a las relaciones

mercantiles entre el Sr. Douglas o Furthur Films para abreviar,

ya que existe la vinculación entre otras empresas, según

establecen ustedes, y Valldemossa Producciones para analizar

si hay obligaciones tributarias presuntamente incumplidas y

alguna por la conselleria a la que hoy tengo el honor de

dirigirme. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza -nos

tendríamos que preguntar- de la renta presunta no satisfecha

por Valldemossa Producciones a Furthur Films? Es decir, está

claro que Valldemossa Producciones, propietaria de la película,

le tuvo que pagar al Sr. Douglas su caché en la película, ¿se lo

pagó o no?, eso es una cuestión entre ellos, pero la relevancia

tributaria es que se lo debería de haber pagado. ¿Cuál es la

naturaleza de esa renta? Atendiendo a lo que dice el convenio

suscrito entre España y Estados Unidos, puesto que nos

encontramos con una empresa norteamericana y una empresa

española, atendiendo al convenio entre España y Estados

Unidos para evitar la doble imposición, este convenio

considera que las cantidades pagadas o las que debió de pagar,

tal y como expone el valorador, las considera como cánones,

son rentas que se hayan sometidas a imposición en España,

según establece el convenio, concretamente su artículo 12.

¿Qué es un canon? El convenio nos lo dice con toda

claridad: “El término cánones, empleado en este convenio,

significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o

el derecho al uso de derechos de autor sobre obras literarias de

teatro, musicales, artísticas, científicas, incluidas las películas

cinematográficas”. Es decir que si una empresa española

contrata un actor norteamericano, empresa española,

Valldemossa Producciones, contrata a un actor norteamericano,

no hace falta que repita el nombre, en ese caso nos

encontramos ante un canon, y ese canon ¿a dónde está

sometido a imposición? Pues con toda claridad nos lo dice el

artículo 12, en el segundo párrafo: “Pueden someterse a

imposición en el Estado contratante del que procedan” -o sea,

en este caso la empresa española contrata una empresa

norteamericana, procede de España- “y de acuerdo con la

legislación de ese Estado” -de acuerdo con la legislación de

España-, “Pero si el beneficiario efectivo es un residente de

otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá

exceder del ...”. O sea, se nos dice, si una empresa española

paga a una empresa norteamericana o a un actor

norteamericano por participar en una película, se le tiene que

hacer una retención en España. ¿Esa retención de cuánto no

podrá exceder? Del 8% del importe bruto de los cánones

percibidos como retribución por el uso o el derecho al uso de

películas cinematográficas, etcétera. Es decir que en el caso de

intervención en películas cinematográficas, a un actor

norteamericano se le tiene que hacer una retención del 8% de

su caché e ingresarlo en la Agencia Tributaria. Eso es lo que se

tenía que haber hecho.

En base a esto que acabamos de mencionar y sin prejuzgar

las conclusiones a las que pudieran llegar, en su caso, los

correspondientes organismos de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria, cabría la posibilidad de que la

cantidad no pagada por Furthur Films a Valldemossa, por parte

de Valldemossa Producciones, mereciera ese calificativo de

canon y debiera de ser objeto de tributación en España al tipo

del convenio del 8%, cantidad que, en virtud de lo dispuesto en

la Ley 41/1999, del impuesto de la renta de no residentes, debía

ser objeto de retención e ingreso al tesoro público por parte de

Valldemossa Producciones, teniendo en cuenta que el coste de

la película es de 2.495.690 euros, tendría que haberse

ingresado, al 8%, tenía que haberse ingresado 199.655,20

euros. Una cantidad que, teniendo en cuenta que el delito fiscal

en España está en unos 15 millones de pesetas, esta cantidad,

199, unos 200.000 euros, supera ampliamente, yo no quiero

decir que aquí haya delito fiscal, pero quiero decir que la

cantidad está por encima de lo que son los límites del delito

fiscal, y debería haberse ingresado, atendiendo a los

razonamientos que hemos hecho aquí, en nuestra opinión y sin

perjuicio, naturalmente, del superior criterio que pueda tener la

Agencia Tributaria en este caso.

Ahora, esa contingencia fiscal debía de realizarse, debía de

analizarse por los servicios competentes de la Agencia
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Tributaria, de la agencia del Estado español, de la hacienda

pública del Estado español, pero tenía que haberse hecho en

base a la noticia del hecho imponible que tenía obligación de

darle, de comunicarle la comunidad autónoma de las Islas

Baleares. Es decir, Sr. Conseller, ustedes tenían la obligación,

la Dirección General de Tributos tenía la obligación de

comunicar a la Agencia Tributaria española que aquí había un

canon de más de 2 millones de euros, por si se habían cubierto

o no las obligaciones tributarias que correspondieran.

Por otra parte, esta operación, con independencia de este

impuesto, estaría sujeta la percepción de esa renta, o sea, el

dinero que se tiene que pagar al actor norteamericano estaría

sujeto a un impuesto sobre sociedades que afectaría a Furthur

Films INC. Es decir que ese dinero, se haya pagado o no, en

cualquier caso la sociedad norteamericana lo tiene que declarar

como un ingreso en su patrimonio. Uno puede decir: es que no

ha habido entrega de dinero; muy claro es el artículo 9 del

convenio suscrito entre Estados Unidos y España de doble

imposición, porque, ya previendo que mucha gente lo que hace

es tener una empresa en Estados Unidos y otra en España y,

según le interese, deja el ingreso en España o deja el ingreso en

Estados Unidos, para evitar esas cosas entre empresas

vinculadas, nos dice claramente que en el caso de empresas

vinculadas una empresa americana y una española, Furthur

Films y Valldemossa Producciones, unidas, en este caso, en

caso de que dos empresas estén, en sus relaciones comerciales

o financieras, unidas por condiciones, aceptadas o impuestas,

que difieran de las que serían acordadas por empresas

independientes; es decir que si son empresas vinculadas y

hacen cosas que no harían empresas independientes, dos

empresas independientes no dejan de cobrar, cobran siempre.

En este caso, los beneficios que habrían sido obtenidos por una

de las empresas, de no existir esas condiciones, y que de hecho

no se han obtenido a causa de las mismas, es decir, lo que

habría cobrado Furthur Films de no haber existido esa

vinculación, y que de hecho no se han obtenido a causa de las

mismas, que parece que esté hecho especialmente para este

caso, pueden ser incluidos en los beneficios de esa empresa y

sometidos a imposición en consecuencia.

¿Qué significa esto? Significa esto que Furthur Films tiene

una obligación tributaria ante la agencia tributaria

norteamericana de liquidar sus respectivos impuestos por ese

ingreso, percibido o no, por el servicio que prestaron a

Valldemossa Producciones. Y ¿en qué nos afecta esto a

nosotros? Muy sencillo, según el convenio de doble imposición

entre España y Estados Unidos, la Agencia Tributaria española

tiene la obligación de comunicar a los Estados Unidos, al

Internal Revenew Service, tiene la obligación de comunicarles

esta incidencia para que procedan a hacer la correspondiente

comprobación de obligaciones tributarias. Y la Conselleria de

Hacienda tiene, a su vez, la obligación de comunicarlo a la

Hacienda española; es decir, ustedes tienen que haberlo

comunicado a la Hacienda española y la Hacienda española

tenía que haberlo comunicado al Internal Revenew Service.

Y más todavía, y con esto termino, esta operación, la

operación por la cual se paga o no se paga el caché de Michael

Douglas por parte de Valldemossa Producciones, al ser una

operación producida en España estaba sujeta también a IVA.

Mire, el artículo 70 de la Ley del IVA nos indica que se

entenderán prestados en nuestro territorio nacional, a efectos de

IVA, “las cesiones y concesiones de derechos de autor,

patentes, licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás

derechos de propiedad intelectual e industrial, así como

cualesquiera otros similares”, se refiere, sin duda, a casos como

el de la prestación del servicio de un actor de cine. Pues bien,

en base a esta norma, la prestación de servicios consistente en

la cesión gratuita de la imagen del Sr. Douglas, realizada por

Furthur Films en favor de Valldemossa Producciones, se

considera, a efectos de IVA, como realizada en España, y, por

tanto, sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

¿Cuál es la base de ese impuesto? Artículo 79, el artículo 79

se refiere al coste imputable o lo que es lo mismo al precio de

mercado que, en este caso, sería al precio pretendidamente

determinado por la Dirección de Tributos de la comunidad

autónoma de las Islas Baleares en este caso, sería el que

prevalecería. Entonces, al precio que ustedes han determinado,

2,11 millones de pesetas, el caché del Sr. Douglas, dos

millones y medio de euros, -perdón, cuando he dicho en pesetas

quería decir de euros-, y dos millones y medio de euros el coste

total de la película, por eso tenía que haberse librado una

factura con IVA por parte de Valldemossa Producciones hacia

Furthur Films. Naturalmente, me dirán: Furthur Films es una

empresa norteamericana y al ser una empresa norteamericana

no está sujeta a IVA; pero es que para eso está el artículo 84 de

la propia Ley del IVA, que nos indica que serán sujetos pasivos

del impuesto los empresarios o profesionales para quienes

realicen las operaciones sujetas a gravamen en los supuestos

que se indican a continuación: apartado a) “Cuando las mismas

se efectúen por personas o entidades no establecidas en

territorio de aplicación del impuesto”. ¿Qué quiere decir esto?

Que si una empresa española hace una operación con una

empresa que está fuera de un territorio sometido al impuesto de

IVA, el caso de Estados Unidos, lo que tiene que hacer la

empresa española es librar la factura con IVA.

En este caso nos encontramos con lo que se denomina la

autorepercusión del impuesto, es un régimen especial que

obligaría a Producciones Valldemossa a hacer el siguiente

cálculo de IVA: considerar que ha repercutido la cantidad, la

cantidad sería 399.000 euros aproximadamente de IVA que

tendría que haber figurado en esa factura, considerar que ha

repercutido esa cantidad; igualmente, debería de considerar,

caso de autorepercusión, que ha soportado 399.000 euros de

IVA y, en su caso, deducirlo, con lo cual el resultado sería IVA

cero. O sea que, en este caso, Valldemossa Producciones nadie

le libra de hacer factura, pero no tendría que ingresar nada de

IVA.

No obstante para conocer efectivamente si el efecto

impositivo es cero se debería conocer, cosa que no se conoce

y no figura por ninguna parte de esta documentación, si el

régimen tributario aplicable en el IVA a Valldemossa

Producciones, ya que el efecto cero sería únicamente en caso de

que dicha compañía pudiera deducir la totalidad del IVA

soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios, ya que si

tuviera ese derecho restringido por la aplicación de la regla de

prorrata, la regla de prorrata se aplica cuando se obtienen

ingresos exentos de IVA, si no se tiene ingresos exentos de

IVA en este caso no puede hacer esta liquidación a cero. Pero

vamos, habría que conocer exactamente cuál es la situación
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tributaria a efectos de IVA por parte de la empresa

Valldemossa Producciones para saber si puede liquidar el IVA

cero o no, lo que nadie le quita es la obligación de hacer la

factura. 

Pero en cualquier caso y en este tema también, con esto

empiezo a concluir, también la Dirección General de Tributos

de la comunidad autónoma...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, 2 minutos Sr. Presidente, acabo enseguida.

EL SR. PRESIDENT:

(...)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En este tema la Dirección General de Tributos también

debió de comunicar la noticia de la posibilidad de hecho

imponible a los órganos competentes de la Agencia Tributaria

estatal.

Resumo para aclararnos en este mar de impuestos. Los

hechos imponibles que se derivan son tres. Primero la

obtención de rendimiento sujetos a impuestos en Estados

Unidos por parte de Furthur Films, rendimiento que en su caso

sería comunicado por las autoridades españolas a las

estadounidenses para que obren en consecuencia. Segundo, la

equiparación de las cantidades no satisfechas a Furthur Films

como cánones, lo que hemos dicho anteriormente, sometidos a

imposiciones en España al tipo del 8% que debió ser retenido

e ingreso por Valldemossa Producciones, ingresado en la

hacienda pública. Y por último la necesidad de valorar la

operación gratuita a efectos del IVA y la realización de la

correspondiente autorepercusión del impuesto que también

debería de haber sido comunicada a la Agencia Tributaria. 

Entonces la pregunta básica y fundamental con la que cierro

mi intervención es, a la vista de todas estas circunstancias,

¿piensa Sr. Conseller comunicar estas operaciones a la Agencia

Tributaria para que obre en consecuencia? Probablemente se

hayan pagado y se haya regularizado toda la situación de forma

normal, etcétera, lo dudo porque debería de haberse hecho en

el año 2000 que es el año en que se prestaron los servicios y

digo que lo dudo porque si se hubieran hecho en el año 2000

estarían contabilizadas en la contabilidad de Valldemossa

Producciones, cosa que no están. Pero, ¿lo ha comunicado?

¿Lo piensa comunicar? ¿Qué va hacer al respecto Sr.

Conseller?

Nada más Sr. Presidente y gracias por su amabilidad. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol contestar ara o

prefereix fer-ho globalment? Globalment. Idò els grups que

vulguin intervenir. Per part del Grup Mixt té la paraula el Sr.

Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la

claredat de les explicacions del Sr. Conseller en aquesta

compareixença a petició del Grup Socialista, per donar

explicacions damunt les taxacions fetes, els requisits tributaris

i el cost d’una determinada operació. Vull també aprofitar

l’ocasió que tenc per felicitar el meu company, el diputat Sr.

Diéguez, per la brillant exposició que ens ha fet i el

coneixement de la tributació en determinats aspectes

internacionals que ha fet aquí en aquesta explicació i el meu

reconeixement.

Jo voldria que el Sr. Conseller, al fil de la seva exposició,

ens expliqués a veure si l’operació d’adquisició que es va fer en

el seu dia i que avui és objecte d’explicacions en aquesta

compareixença, si tenia la fiscalització prèvia per part de la

Intervenció de la comunitat autònoma, si es pot ampliar quines

valoracions es poden fer i si s’està al corrent del pagament dels

tributs. I si trobés que hi havia alguna deficiència de tipus fiscal

que fins i tot podrien incórrer en algun delicte, que ens ho

expliqués i si no ho fes, en cas de tenir-ne coneixement, si

podria tenir algun tipus de responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé evidentment el diputat Sr.

Diéguez ha fet una exposició eminentment tècnica, supòs que

no li ha quedat temps per fer una valoració política. El nostre

grup no ha fet una anàlisi de la situació tributària d’aquesta

operació, però sí que n’hem fet una valoració política. En el

nostre entendre aquesta operació es va tancar amb un preu

determinat, entorn als 4,5 milions d’euros i a partir d’aquí es

varen encarregar les valoracions necessàries per quadrar

l’operació. I evidentment dins allò que són les valoracions de

tots els béns adquirits pel Govern de les Illes Balears a través

de Diversitat 21 o Valldemossa Produccions SL hi ha uns

elements més o manco objectius, com poden ser la valoració

dels immobles i dels béns mobles que estan dins aquest

immoble. Però després hi ha un element molt més subjectiu i

que té un pes importantíssim dins la valoració i és el cost, la

(...) de la pelAlícula, taxat en poc més de 2.400.000 euros.

Bé aquí quan hi ha una operació de compra venda entre

particulars el preu és molt relatiu, depèn de l’interès del

comprador. En aquest cas interès per a aquesta pelAlícula jo

crec que és relativament i en tot cas de cap manera, en el nostre

entendre, està justificat el pagament de 2.400.000 euros per una

pelAlícula basada en el caché del Sr. Douglas perquè es tracta

d’una pelAlícula no comercial i que no es pot exhibir en sales
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comercials, que difícilment se’n pot treure un rendiment

econòmic de l’exhibició d’aquesta pelAlícula i que té un valor

molt relatiu des del punt de vista de l’interès que pugui tenir

com a valor promocional de les Illes Balears. Aleshores per a

nosaltres aquesta valoració està totalment inflada perquè

l’interès del Govern de les Illes Balears per exhibir aquesta

pelAlícula de cap manera justifica el pagament dels 2.400.000

euros. Per tant, això és una consideració que des del Grup del

PSM-Entesa Nacionalista feim, independentment de la situació

tributària que es produeix. Si a més a més, té raó el Sr. Diéguez

i aquesta transmissió no va originar una tributació de 200.000

euros, esperarem les explicacions del conseller i a més a més,

havia de tributar per IVA i no va tributar, ens trobam davant

una situació encara que seria més escandalosa. 

En tot cas i per concloure Sr. President, des del PSM-Entesa

Nacionalista insistim que una operació transparent, si

interessava la contractació del Sr. Douglas com un element

promocional de les Illes Balears, hauria d’haver consistit en

contractar el Sr. Douglas per representar les Illes Balears a les

fires internacionals que s’haguessin conveniat, no fer aquesta

operació fosca que va obligar al Govern a adquirir uns béns

mobles i uns béns immobles que no necessitam de cap manera

i que el manteniment d’aquests béns mobles i immobles i les

activitats que estava efectuant Valldemossa Produccions SL,

encara costaran una despesa anual per al manteniment

d’aquestes instalAlacions i per a l’organització d’unes activitats

que dubtam molt que donin el rendiment promocional que el

Govern pretén. Insistim, en el nostre cas allò que el Govern

hauria d’haver fet, hauria d’haver estat contractat el Sr.

Douglas i pagar un tant, segons el seu caché, per cada

presència a la fira que s’hagués conveniat. Aquesta operació

realment ha estat molt rocambolesca i amb un cost desorbitat

per a les arques públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar l’Hble. Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Començarem pel Sr. Sampol, ell ja

ha dit lògicament que feia una valoració política i en temes

polítics tot és opinable i si s’ha contractat el Sr. Douglas perquè

aparegui a unes fires, o s’han de comprar uns béns. Jo crec que

són dos temes distints i aquí no estam parlant de cap compra,

(...) públic a una fira del Sr. Douglas, o almanco jo no n’he

parlat, ni se m’ha demanat que en parlés a la compareixença.

Es diu per part del Sr. Sampol, que en poques paraules els

funcionaris han fet informes a la carta. Jo la veritat és que mai

m’atreviria a dir aquest tema, no sé si quan ell governava

demanava informes a la carta i li feien. Li puc assegurar que el

Govern actual no ha demanat cap informe a la carta. Per tant,

no s’ha produït i no se m’ha acudit, com feia el Govern

anterior, a tècnics de fora que sí que és molt més fàcil que tal

vegada facin informes a la carta perquè cobren en funció d’allò

que li demanam. En aquest cas és impossible que un funcionari,

almanco en el Govern que jo pertany, faci informes dient

qualsevol persona del Govern el que ha de posar. És a dir, jo

trob que és una acusació molt greu, però ell sabrà perquè l’ha

dita.

Per últim, està fent una afirmació incorrecte. El Sr. Sampol,

si em permet, en els termes polítics que estem fent, està dient

que de la pelAlícula del Sr. Douglas hem pagat 2.495.690 euros.

Perdoni que li digui Sr. Sampol, m’agradaria que m’expliqués

per què diu vostè que hem pagat això. Jo he dit que és el valor

cost que teníem i que havien taxat els perits de la comunitat

autònoma, experts en aquesta matèria i els passaré a detallar la

valoració que han fet i com és un tema que també ha demanat

el Sr. Diéguez, em servirà per també contestar-li a ell sobre

aquest tema. L’esmentada valoració va ser efectuada pels

tècnics de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, és

la valoració núm. 3/2003, tenint en compte les dades següents:

informació relativa a la cotització i honoraris percebuts per

l’actor Michael Douglas durant els exercicis 97 i 98 que eren

de coneixement públic i es pot accedir a través de diversos

mitjans de comunicació, com eren premsa, revistes

especialitzades de cine i internet. D’acord amb l’article 52 de

la Llei General Tributària, l’Administració té potestat per

comprovar el valor real de béns mitjançant els mecanismes que

fixa aquest mateix precepte, en el qual en el seu punt B fixa

com a mitjà de valoració els preus mitjans de mercat. 

Així segons la publicació Hollywood Stock Exchange,

publicació nord-americana que recull la cotització d’actors de

Hollywood estableix un caché per al Sr. Douglas d’entre 24,6

i 32,4 milions de dòlars. Aquesta mateixa publicació que també

realitza un estudi sobre l’evolució de la cotització dels actors

a través del temps, detecta que en el cas del Sr. Douglas la seva

cotització ha experimentat poques oscilAlacions en els darrers

anys i això permet establir que la seva possible participació

d’una pelAlícula durant l’any 2000 costaria entre 20 i 26 milions

de dòlars. Així les coses i tenint com a criteri de referència

aquesta cotització del Sr. Douglas i que si una pelAlícula

comercial té una durada de 90 minuts, aquesta pelAlícula de

Costa Nord només dura 15 minuts, la participació del Sr.

Douglas es redueix considerablement i per tant, es treu la

proporció d’una sisena part i el cost seria d’entre 3,3 milions i

4,3 milions, segons la cotització de la pelAlícula. 

Tenint en compte que no s’ha portat la càrrega d’aquest cost

per a la societat es podia haver deduït com a despesa

amortitzable en els mateixos tipus generals del 35% de l’impost

de societats i quedaria que el seu cost efectiu per a l’empresa

estaria entre 2,20 i 2,81 milions de dòlars, que aplicant el canvi

de (...) euro-dòlar vigent sortiria per aquests 2,11 milions

d’euros que dèiem. Finalment a l’import anterior s’hi havien de

sumar els costos de producció de la pelAlícula Costa Nord, per

la qual cosa l’import pujaria fins els 2.495.000 que fa a la

valoració el tècnic de la conselleria. Així s’obté la valoració i

ho explic perquè jo crec que el tècnic que ha fet la valoració té

el meu total respecte i no creim res més. 

Però en qualsevol cas li torn dir que aquesta valoració de

2.495.690 que apareix aquí no és allò que hem pagat per

aquesta pelAlícula, perquè si vostè dóna per vàlid el valor de

l’immoble i allà on hi ha la cosa rara és en la pelAlícula, tengui

en compte que el total de valoració i amb això també aprofit
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per aclarir-li allò que em demanava el Sr. Nadal. És a dir, el

total de valoració que tenen els béns patrimonials comprats són

5.898.115 i com han dit corresponen a immoble un total de

2.538.000 que distribuïm en solars, segons la taxació dels

arquitectes, 1.517.316, l’immoble 1.021.490, instalAlacions

851.000, marques 12.410 i la pelAlícula 2.495.690. I això dóna

un total de valoració de 5.898.115,18. Però la realitat de la

compra és de 4.409.000 euros, vostès ho tenen a la

documentació. En aquest cas han comprat el preu de mercat,

per dir-ho d’alguna manera, és inferior al preu de taxació. A

pesar de tot, com sempre quan hi ha una diferència i s’ha de

pagar el preu més alt, és a dir, no hem distribuït el preu de

taxació amb l’immoble per reduir l’impost de transmissions

patrimonials, perquè tenim un valor de taxació i l’impost de

transmissions patrimonials l’hem pagat damunt l’immoble,

damunt el valor de taxació perquè en cas de diferència de preus

s’ha de pagar damunt el preu més alt. 

Però evidentment, com sembla que ha dit, admetia que els

altres béns eren més fàcils de fer la valoració, en aquest cas el

cost de la pelAlícula seria d’1.489.000 euros menys, és a dir,

estaríem pagant 1 milió d’euros per a la pelAlícula si

apliquéssim la compra damunt aquest tema. És a dir, el cost de

la pelAlícula seria d’1 milió d’euros perquè és allò que hem

pagat i pareix que hem estat pagant, amb l’habilitat que

caracteritza algun diputat, és a dir, no hem pagat en cap

moment 5.898.115 euros, que és el cost de valoració. Hem

pagat únicament 4.409.000 euros, això és la realitat. Per tant,

hem estat comprant per davall del valor del mercat, segons els

nostres tècnics. I jo comprenc que sigui mal d’entendre i més

per algú que ha estat en el Govern comprant amb condicions

molt distintes, però aquesta és la realitat i jo no pos en dubte

l’honorabilitat dels tècnics que han fet aquest tema. És a dir, si

l’altra valoració la dóna per bona la pelAlícula tota sola ha

costat 1 milió d’euros, no sé si amb això també li pareix

caríssima, o ja li pareix més raonable. Però no diguem que

aquesta pelAlícula ens ha costat aquest tema..., ho dic perquè el

conjunt de l’operació hi ha una diferència entre els preus de

valoracions fetes i els preus de mercat, el preu de compra

d’1.489.115 euros. Això ho hem de tenir molt clar perquè és

molt fàcil confondre el tema.

És a dir, tenim aquest tema. Es varen realitzar tots els

informes previs anteriors a la compra i l’operació està totalment

al corrent dels tributs, contestant el Sr. Nadal, de la comunitat

autònoma. És a dir, la comunitat autònoma en temps i termini,

no com en altres ocasions, va liquidar l’impost de transmissions

patrimonials que... i varen liquidar també la plusvàlua

municipal. És a dir, no hi hagut cap deixadesa i s’han complit

tots els tràmits tributaris que es varen comprometre en la seva

compra, inclòs el de la plusvàlua municipal i que per llei no ens

corresponia, però en aquest cas entenent a més que es

comprava per davall del preu del mercat, per davall del preu de

taxació ho vàrem assumir i era una quantitat relativament

petita, 200.000 euros si no record malament. I tot això s’ha

complit en l’estricta legalitat. És a dir, sí que hem fiscalitzat, sí

que hem fet les valoracions oportunes i sí que estam al corrent

de tributs en les operacions que corresponen a la compra per

part de societat Diversitat 21. És a dir, cap dubte de legalitat en

aquest tema.

Tema de valoració, ja li ho he dit, sí que s’ha de tenir molt

clar que hem comprat per davall de preu de mercat. Això pareix

que no es té en compte, o que no es vol tenir en compte, o

almanco que no apliquem el valor que ens ha costat a la

comunitat autònoma aquesta pelAlícula de 2.400.000 euros

perquè si l’altra valoració vostè la dóna per bona, les apliqui on

vulgui..., no, però ha dit que dels mobles li semblaven més

correctes i ha insistit molt en aquesta. És a dir, empri la prorrata

que vulgui, però sempre el cost serà inferior perquè en alguna

banda hem d’aplicar el 1.400.000 euros. És a dir, que la

compra està molt clara en aquest aspecte.

Torn a insistir en què aquí hem comprat la totalitat dels

béns patrimonials. El Sr. Diéguez em deia que a l’actiu hi havia

un deute. Aquest deute que figurava no la vàrem adquirir

perquè eren els doblers que devíem a la societat, és a dir, que

no podíem adquirir allò que nosaltres pagàvem. Llavors no hi

ha res que no s’hagi deixat de fer.

És a dir, després pareix que tenen molt clar..., s’han citat

molts de temes. Deia que l’empresa, referent a l’hisenda

americana. La veritat és que aquest conseller no té cap

competència amb l’hisenda americana i no li preocupa el més

mínim per a la legalitat d’aquesta operació si alguna d’aquestes

societats en el camp que ha de tributar estar al corrent o no allà,

és a dir, ho sabrà en el seu moment l’hisenda americana en

aquest sentit.

Després tota la referència que molt hàbilment ha fet el Sr.

Diéguez, sempre està xerrant de tributs estatals i que nosaltres

no hi tenim competència. Escolti l’Agència Tributària ja

investigarà el que vulgui, no demanin a la Conselleria

d’Hisenda..., tal vegada ara es transfereix l’Agència Tributària

i es creen 19 agències tributàries, no ho sé, però avui per avui

i en el moment d’aquest tema no tenim competències, ni en el

tema d’IVA ni en temes d’IRPF i no tenim competència

d’inspecció. És a dir, això ho transmeti al Sr. Solbes que té

competències en aquest tema. No hi ha hagut una sola

referència de tota l’hàbil dissertació que ha volgut fer a què ens

afectés en temes de la comunitat autònoma hem actuat

correctament o no, perquè l’únic tema de la comunitat

autònoma és l’impost de transmissions patrimonials i crec que

hem demostrat que entre el valor de mercat i el valor de taxació

real han pagat el més alt dels dos, és a dir, s’ha pagat el valor

de l’impost de transmissions patrimonials, el valor dels nostres

perits que era més alt que el preu de mercat perquè si

haguéssim aplicat aquest (...). És a dir, la nostra obligació

tributària l’hem complida fidelment i sense cap tipus de dubte.

Després ens demana si comunicarem a l’Agència Tributària

aquestes suposades irregularitats. És que no hi ha suposades

irregularitats. Primer fa afirmacions i molt hàbilment

expressades i pareix que és l’única realitat, jo no la compartesc

i crec que no és així. És a dir, aquest valor no (...) Sr. Diéguez.

És a dir, quan hi ha una cessió gratuïta el que tributa és el que

cedeix, no el que rep. Això supòs que vostè ho sap, el que passa

que hàbilment ho ha dissimulat amb un altre tema. És a dir, qui

ha de tributar és el que cedeix i no el que rep, la Societat

Valldemossa Produccions no té perquè pagar més que quan

vengui. És a dir, l’actor americà allò que nosaltres coneixem és

que treballa per a una societat americana i no espanyola i en

aquest sentit no està subjecte a aquest tema. I l’impost de
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societats, és que no està jugant sobre el valor real, damunt el

tema de l’IVA i en aquest sentit, com que nosaltres no creim

que hi hagi una operació opaca referida a la comptabilitat, en

aquests moments no tenim intenció de comunicar cap tema a

l’Agència Tributària perquè creim que tota l’operació és

totalment correcte.

I què hi ha darrera de tot això? Darrera de tot això la

situació del Partit Socialista és complicada i aquí hi ha aquesta

sèrie de preguntes i aquesta sèrie de temes amb la situació de

Costa Nord o d’aquests béns immobles. Evidentment no poden

entendre que s’hagi comprat per davall del preu de mercat i per

què no poden entendre que s’hagi comprat per davall del preu

del mercat? Perquè a la societat Diversitat 21 mai ha estat la

pràctica habitual. Resulta que Son Real, comprat per la societat

Diversitat 21, segons les nostres informacions el preu pagat va

ser d’11.900.000 euros i la valoració dels tècnics era

d’1.879.000. És a dir, es va pagar 6 vegades més la valoració

que varen fer els tècnics de la conselleria. A la Coma de’n

Vidal, el preu pagat va ser d’1.202.024 euros, amb una

valoració tècnica de 240.685,14 euros. Es va pagar 4,99

vegades el preu de la valoració tècnica. Ja hem dit que són dos

preus distints, però aquí en un cas estam analitzant que hem

comprat per davall del preu de mercat i quan comprava

anteriorment la societat Diversitat 21 amb un pagava 6,3

vegades el valor de la valoració tècnica i en un altre cas 4,9

vegades. Però a més, en un terrenys a Randa es va pagar 82.595

euros, quan la valoració tècnica era de 4.452,77 euros, 18,55

vegades el valor de mercat. 

I això és la realitat, en un cas estam comprant per davall i

en l’altra cas s’està comprant molt superior i per què es dóna

aquest tema? Perquè el Partit Socialista quan controlava

Diversitat 21 no volia acudir a les valoracions tècniques de la

pròpia conselleria, o de Patrimoni, o Economia i va acudir a

temes de valoracions externes, valoracions externes que no

entrarem a comentar. I aquí està el tema, en un cas es compra

per davall del preu del mercat, amb nosaltres hem dit que s’ha

comprat..., 6 vegades més o 18 vegades més per damunt de la

valoració tècnica, no del mercat. I aquests són els temes que es

poden analitzar en detall. No hi ha cap irregularitat, és a dir,

sempre la responsabilitat està..., no hi ha hagut cap tema opac,

és a dir, en el moment en què la societat que va cedir el dret,

quan es vengui haurà de tributar, evidentment que haurà de

tributar, però no la societat que rep la cessió sense cost.

Jo crec que amb aquest tema queda totalment clar la

transparència d’aquesta operació, a part de l’opinió política de

què agradi o no agradi la compra d’aquests béns immobles, que

això evidentment és molt respectable. Però des d’aquesta

conselleria creim que tributàriament s’han complit totes les

obligacions i que no hi ha cap tema que afecti a la comunitat

autònoma i que hi hagi cap dubte. És a dir, en el seu moment

allò que afecta l’hisenda americana serà un problema de

l’hisenda americana i no d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Diéguez per un temps de 5 minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno en primer lugar quisiera

decir que si hemos traído este tema a comisión es porque era un

tema que queremos tratar desde un punto de vista técnico y

dejamos para el pleno cuestiones de carácter más político. Y

desde luego hasta que he oído la intervención del Sr. Conseller,

pues hasta sentía ponerlo en un aprieto ¿no? Porque a fin de

cuentas las fotos se las hace el Sr. Flaquer, pero el problema se

lo ha trasladado, por lo menos la mitad del problema se lo ha

trasladado a usted, o una buena parte del mismo y esto ya se lo

he dicho alguna vez y me sabe mal que así suceda. En cualquier

caso y entrando en el tema este en cuestión. Este tema no está

agotado ni muchísimo menos, me quedan todavía tres años

porque hay muchas cosas aquí que aclarar y vamos a ir

aclarándolas poco a poco. Ahora estamos solamente con una

pequeña hijuela del gran desastre que cometieron ustedes con

este tema de Costa Nord.

Insisto, y sí que quisiera decir aunque sea brevemente, en

una cuestión política: efectivamente es una operación oscura.

Ustedes lo que tendrían que haber hecho era arrostrar el coste

político que tenía, como ha dicho el Sr. Sampol, la contratación

del Sr. Michael Douglas. ¿Que le tienen que pagar 1 millón, 2

millones de euros, lo que sea? Bueno, ya lo han hecho otros

colegas suyos con Julio Iglesias y con otros actores y con otros

artistas. Pues lo hacen, lo asumen y ya está, no recurren a

chapuzas como ésta porque así les ha ido la chapuza. Porque no

me digan que no es así, porque no tiene ningún sentido y le

daré una prueba, que es un detalle pero le demostrará

perfectamente que es así: el día que hacen la presentación en la

World Travel Market del contrato éste que iban a firmar, llegan

a un acuerdo -dicen ustedes- para la cesión gratuita de la

presencia de Michael Douglas, Michael Douglas va hacer una

presencia gratuita en la World Travel Market; y fíjate cómo

somos de poco hospitalarios que por la noche nuestro huésped

nos invita a cenar a todo el Gobierno. O sea, el pobre señor

viene gratis y encima invita a cenar a todo el Gobierno.

¡Hombre!, yo creo que el detalle lo podían haber tenido ustedes

en invitarle a cenar, pero ese señor viene gratis e invita a cenar

a todo el Gobierno. ¡Hombre!, por favor, invita a cenar al

Gobierno y al “sum sum corda” porque estaba encantadísimo,

estaba encantadísimo porque le habían levantado todos los

problemas que tenía aquí. Así que no nos vengan con tonterías,

dejemos el tema ése y ya entraremos en él más adelante que

hará falta.

Hay una cosa que sí que me ha quedado realmente oscura.

Cuando le he dicho a usted que no había adquirido el cien por

cien de los activos de la sociedad y le he dicho que había un

activo de 995.000 euros que no había adquirido, me ha dicho:

“Esto es una deuda de nosotros hacia la sociedad”. No sé qué

significa eso. ¿Qué es, que la comunidad autónoma le debía

antes de la tasación 995.000 euros?, ¿se los debía? Es una

pregunta que nos queda al aire. Según lo que usted me ha dicho

parece ser que era la comunidad autónoma la que le debía

995.000 euros a Costa Nord. Me gustaría que me aclarara este

tema, si és así o no es así. Y en cualquier caso lo que está claro

es que sí, que me ha reconocido que no han comprado uno de

los activos, y si no han comprado uno de los activos no han

comprado el total activo, y si no han comprado el total activo
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no está sujeta a trasmisiones patrimoniales sino a IVA por cada

uno de los conceptos que corresponda en su caso.

Pero, en fin, sigamos un poco más adelante. Me dicen

ustedes que no tienen competencias otra vez acerca del IVA y

el IRPF, y trata de salirse por ahí sin contestarme al fondo de

las cuestiones que le he ido planteando aquí. Efectivamente no

tienen competencias sobre el IVA y el IRPF, pero ¿quiere que

le lea cuántas veces sale en la Ley del IVA, y del IRPF, y del

impuesto sobre sociedades en la tasación que han hecho

ustedes?, ¿quiere que le diga cuántas veces? Un montón, no

tendría tiempo bastante ahora para decirle cuántas veces salen.

Es decir, ustedes interpretan unas leyes sobre las que no tienen

capacidad normativa y, por tanto, no tienen capacidad de

interpretar para hacer una tasación, y ahora me dice que la

obligación que usted tiene de comunicar a la Agencia

Tributaria un hecho imponible que se revela a raíz de una

actividad propia de la conselleria, no tiene usted obligación de

hacerlo. Bueno, bueno, ahora nos acercaremos a este tema.

Lo importante es que usted no me ha discutido más que con

un sofisma breve el tema de las presuntas irregularidades

fiscales que arroja esta operación. Usted me dice que el que

recibe el dinero, que el que recibe la donación gratuita es el que

tiene que pagar los impuestos, o algo así me ha dicho. Me da

igual; quien tenía que haber cobrado era Furthur Films, la

agencia norteamericana, tenía que haber cobrado, y tenía que

haber pagada Valldemossa Producciones, y mira si tienen claro

que tenía que haber pagado, mira si lo tenían claro la

conselleria y el tasador que hizo, entre otras cosas técnicamente

bastante bien, algunos elementos y algunas consideraciones que

tiene en su tasación, fíjese si tenían claro que tenían que haber

pagado que dicen, página 42: “Teniendo en cuenta que de

haber soportado la carga de este coste por la sociedad -por

Valldemossa Producciones- se podría haber deducido como

gasto amortizable del mismo a un tipo general del 35%, nos

queda el coste efectivo para la empresa en tanto y tanto

dinero”. Es decir, que ustedes reconocen que Valldemossa

Producciones tenía que haber pagado a Furthur Films, y que

tiene derecho a deducirse el 35%. Ahí lo tiene, en la página 42,

antepenúltimo párrafo. Reconocen que tenía que haber pagado

y le reconocen el derecho a deducirse el 35% de esa cantidad

que debería haber pagado. Lo reconocen. Es decir, desde el

momento en que Valldemossa Producciones ustedes reconocen

que tendría que haber pagado, tendría que haber retenido parte

de ese pago, y no me lo ha desmentido en ningún momento, no

me ha entrado en el fondo de la cuestión; no me ha entrado por

una sencilla razón: porque no puede entrar porque técnicamente

es irrebatible. Tenía que haberle retenido el 8% en concepto de

canon, tendría que haberlo hecho, y ustedes aquí lo dejan claro

en la primera premisa para ello.

En definitiva, lo que veo es que al final la conclusión a la

pregunta que yo le establecido, que es: ¿piensan ustedes dar

parte de estos asuntos con su obligación de colaboración con la

Agencia Tributaria estatal, que tienen obligación de colaborar

con la agencia estatal y de hacerle llegar los hechos imponibles

que se revelen como consecuencia de su normal actividad?

¿Van a hacérselo llegar? Parece que no; o sea, no me rebate

que puede haber aquí una serie de irregularidades, no me lo

rebate, y me dice que no tiene obligación, es decir, se

constituye en cómplice político de una posible ocultación de

obligaciones tributarias. Cuidado, en cómplice político; si usted

lo va a ocultar..., en encubridor, como quiera llamarlo, y lo

digo desde el punto de vista político, naturalmente. No va a

cumplir con la obligación de comunicación, no lo va a hacer.

Mire, no tenemos nada contra el Sr. Douglas, ni muchísimo

menos, pero es que si a los ciudadanos nos corresponde

recuperar por vía tributaria parte del dinero que le hemos

pagado y que es excesivo -en mi opinión, naturalmente-, Sr.

Conseller, tiene la obligación de dar los pasos necesarios para

que se recupere ese dinero, es dinero de nuestros ciudadanos y

usted tiene la obligación de dar los pasos necesarios para que

esto sea así y vuelva ese dinero a la Agencia Tributaria,

española, en su caso, o a la que corresponda, y no meternos

ahora aquí historias que si en Randa valoraron una finca en

4.000 euros; por cierto, me dirá cuál es la finca que valoraron

en 4.000 euros en Randa que seguro que la compro, porque no

creo que haya nada en Randa que valga 4.000 euros, pero si

hay algo en Randa que vale 4.000 euros y está en venta mañana

habrá cola para adquirirlo. Vamos, esté usted seguro. En

definitiva, no me venga con historias de que si el gobierno

anterior y el gobierno anterior, porque eso no es más que tinta

de calamar, porque eso demuestra que no quiere entrar en el

fondo del asunto. 

Tiene usted todavía un trámite, usted puede hablar ahora y

yo no tengo ya más trámite, y dígame por qué motivo

Valldemossa Producciones podía liberarse de su obligación

legal de retener el 8% de ese canon que tenía que haber pagado

a Furthur Films. Dígame por qué podía liberarse de la

obligación de liberar una factura con IVA, aunque luego

pudiera liquidarla a cero por la autorepercusión del impuesto.

Dígame por qué no quiere asumir usted la obligación que tiene

de comunicar a la Agencia estatal Tributaria, por si

corresponde comunicarlo al Internal Revenew Service

norteamericano, que hay un posible ingreso de más de 2

millones de euros en favor de una empresa norteamericana por

un supuesto pago que tenía que haber hecho una sociedad

española. Dígamelo, es su turno y espero que, aunque sea en el

último momento, nos aclare esta cuestión. Si no le puedo

asegurar que seguiremos con el tema hasta que llegue donde

tenga que llegar.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Grup Mixt no està present. El Sr.

Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hem parlat del fet que en tota

operació de compravenda sempre hi ha un element subjectiu

que sobretot determina el comprador, segons l’interès que té en

el bé adquirit. Des d’aquest punt de vista jo he dit que era més

objectivable la taxació dels béns mobles i immobles que

estaven dins l’edifici; amb això no vull dir que consideri que

eren d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears;

per tant amb això no li vull dir que estigui d’acord amb el que

n’han pagat.
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Quant al cost de la pelAlícula no desviï la meva crítica cap

al funcionari. El funcionari elegeix un criteri, que és la

determinació del preu de la pelAlícula a partir del cache del Sr.

Douglas, i per tant fa una simple regla de tres: si el Sr. Douglas

per una pelAlícula comercial cobra 100 i si aquest documental

té una durada d’una sisena part d’una pelAlícula comercial, que

supòs que deuen estimar que són uns 90 minuts, aleshores ho

valoram en una sisena part. Però és que, primer, no es tracta

d’una pelAlícula comercial, exhibible a les sales comercials y

que genera nombrosos beneficis per a la productora i per a les

sales que l’exhibeixen, sinó que es tracta d’un documental

encarregat pel mateix actor i que, per tant, la seva dedicació a

l’elaboració d’aquesta pelAlícula és molt inferior a la tasca -que

deu ser ingent- de fer una pelAlícula en pla americà, amb hores

i hores, dies, mesos de rodatge, que no un documental fet per

promocionar una determinada activitat pensada pel mateix Sr.

Douglas. Aleshores és des d’aquest punt de vista que per al

Govern de les Illes Balears, per als ciutadans de les Illes

Balears naturalment no es pot valorar aquesta pelAlícula com si

fos una pelAlícula oscaritzada i protagonitzada pel Sr. Douglas,

perquè parlam de dos productes totalment distints i que no es

poden valorar amb els mateixos barems, i des d’aquest punt de

vista la valoració és totalment desmesurada.

Aleshores, bé, aquí arribaren a una transacció comercial.

Segurament el Sr. Douglas es volia desprendre de tots aquests

béns i, a canvi de comprar aquests béns llavors es degué pensar

en l’element promocional del Sr. Douglas, que és l’únic que pot

tenir interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

i que és l’únic que s’havia d’haver pagat, perquè la resta,

naturalment la pelAlícula no menja, ara, però l’immoble menja

i el manteniment d’una activitat dins aquell immoble també

requereix un pressupost anual per un element promocional que

no originarà major afluència de turistes, sobretot a

Valldemossa, que Valldemossa no necessitava aquest element

promocional perquè ja té uns valor per ella mateixa -la

Cartoixa, Chopin, etc.- que no necessitava aquesta vertadera

mascarada que s’ha fet, per llavors poder gaudir dels beneficis

que ens pot ocasionar o ens pot dur el Sr. Douglas com a

element promocional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

El Sr. Sampol, clar, continuam amb criteris polítics. Bé, jo

no els puc compartir i estic segur que el tema de l’immoble de

Costa Nord en dos o tres anys serà totalment rendible i donarà

beneficis, perquè crec que hi ha elements de judici suficients

perquè duit bé promocionalment s’arribi a aquest equilibri i que

sigui un punt més d’element atractiu per als visitants de les Illes

Balears. Això no deixa de ser una opinió i com a tal l’exprés,

i sí que és interessant per al Govern tenir elements que ajudin

a la comercialització de tots els productes turístics i a una

atracció d’aquest tipus. És a dir, en aquest apartat tenim una

discrepància.

Sobre el tema de la valoració, com li he demostrat abans

aquí hi ha hagut una valoració tècnica objectiva, i a pesar de tot

això s’ha comprat tot molt per davall del preu de mercat, és a

dir, tot o alguna cosa s’ha comprat per davall del preu de

mercat quan el costum en el govern anterior era comprar molt

per damunt del preu de mercat, perquè generalment les

valoracions tècniques que fa la Conselleria d’Economia i

Hisenda estan per davall del preu de mercat, és a dir, quan

s’apliquen els imposts de successions evidentment molts

compraríem als preus que es taxen i això no és ilAlegal, és

totalment legal. Aquestes valoracions solen ser inferiors i el cas

ha estat al revés; és a dir, que jo crec que es demostra que la

compra és una compra, des del punt de vista econòmic, molt

interessant.

Sobre l’altre tema pareix que ara, abans no era interessant

la presència del Sr. Douglas, i almenys sí que començam a tenir

un punt d’aproximació que pot ser...

(Remor de veus)

...pot ser..., ho dic perquè ho ha dit, és a dir, no li vull

atribuir que hagi dit que és interessant el tema d’en Michael

Douglas, posarem el quizás, que pot ser un tema interessant.

Per tant sí que ens anam aproximant en aquest tema i d’aquí a

dos o tres anys estarem aproximats també amb els altres perquè

li podrem demostrar la rendibilitat.

Bé, respecte a la intervenció del Sr. Diéguez, sí aclarir-li un

tema que és el tema del que figura en balanç i que ell ha

esgrimit. És a dir, quan deim que es compra la totalitat dels

actius s’entén que no s’han d’incloure ni els doblers que hi ha

en caixa ni el tema de deutors ni creditors, i aquí figurava un

tema de deutors amb administracions públiques d’1.018.000

euros. És per això que hi ha aquest punt en concret que vostè

cita, però això no entra en el tema de la totalitat dels béns de la

societat, perquè ni el que hi ha en caixa ni el tema de deutors ni

creditors no figura dins el total de béns patrimonials que s’ha

dit, per tant jo crec que queda perfectament aclarit.

Respecte a l’altre tema, és a dir, és impressionant l’atac de

legalitat que li pega. És a dir, quan aquesta empresa Diversitat

21 -i jo comprenc que li molesti que parlem del tema-,

l’auditoria és que el primer any ja espantava, és a dir,

incumplimiento de la Ley de finanzas de la comunidad

autónoma al no haber tramitado formalmente las ampliaciones

concedidas de los créditos iniciales del presupuesto de gastos,

incompliment de l’acord del Govern de 1995, ja que no ha

obtingut l’informe preceptiu i vinculat de la comunitat

autònoma en relació a la contractació de personal laboral,

subjecte que no han aplicat als contractes d’administracions

públiques, principis de publicitat i concurrència en

determinades contractacions. És a dir, que evidentment hem

hagut de fer molta feina a l’empresa Diversitat 21 per posar-la

en ordre perquè l’auditoria de l’any 2002 va revelar greus

excepcions i les va posar de manifest. És a dir, que primer

vàrem haver de posar en ordre i aquesta operació, la vulgui

entendre com la vulgui entendre i la vulgui dir com la vulgui

dir, no hi ha cap tema d’opacitat, ni hi ha cap tema.

Perquè li torn insistir, és a dir, vostè vol que entri en el joc

de discutir cada un dels temes. És que no hi ha lloc a cap dels
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temes, perquè la cessió gratuïta tributària, que li he dit que no

l’ha de liquidar qui la rep sinó qui cedeix, serà un problema

d’una societat que és no resident, i per tant nosaltres a partir

d’aquest moment no hem de comunicar res a l’Agència

Tributària, no és no voluntat de comunicació, és a dir, no

entenem que haguem de comunicar cap irregularitat a l’Agència

Tributària. Evidentment l’Agència Tributària, si considera el

contrari, com sempre pel canal d’informació directa que té, que

pot accedir a totes les nostres dades, la demanarà i no hi ha cap

problema, perquè evidentment la colAlaboració amb l’Agència

Tributària sempre és total, però en principi nosaltres a la revisió

de tota la documentació no veim cap irregularitat i, en

definitiva, vostè sempre centra al final el debat, després de molt

de fum, en aquest tema: si comunicaríem presumptes

irregularitats a l’Agència Tributària. Com que nosaltres no

entenem que presenti cap irregularitat i (...) cap dels temes que

vostè voldria, no comunicarem de moment res a l’Agència

Tributària perquè no hi ha cap opacitat en aquest tema.

Sent molt que a vostè no li agradi que li recordin el que ha

passat amb les valoracions, però és que aquí tenim d’una forma

molt clara quines han estat les actuacions abans i com es

comprava, i com es compra ara. És a dir, això és la realitat

d’una gestió ben feta contra la realitat d’una gestió que perquè

no li donaven..., no millor, és a dir, és una suposició i com a tal

ho dic, els perits interns (...) les valoracions que volien acudien

a valoracions externes, valoracions externes que costaven

doblers, perquè es pagaven a part, que potser era més fàcil de

dur els dictàmens, i que segons la premsa s’encarregaven a

socis vinculats a alguns polítics, segons la premsa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, finalment m’hi puc

dirigir, en primer lloc per agrair-li la seva presència aquí en

companyia del seu director general, i una vegada agrair-li la

transparència i l’explicació clara sobre l’objecte d’aquesta

compareixença. 

Bé, pel que s’ha comprovat aquí efectivament es tracta ja

d’una fixació que es té per part del Grup Socialista, com ha dit

vostè, en relació amb el Sr. Douglas. Tanta sort que a alguns

membres del Partit Socialista els agrada fer-se fotos amb ell,

perquè si no... Però bé...

Aquí el que està bé, a causa del que vostè ha comentat, jo

li voldria fer una sèrie de preguntes, perquè després d’agrair

també i ens congratulem que efectivament s’hagin pogut reduir

costos quant al fet que no s’han contractat, almenys fins ara,

assessors externs per a valoracions, amb la qual cosa ja reduïm

valors, i que a més a més, bé, després de la brillant dissertació

en tema tributari que ha fet el Sr. Diéguez ens volíem preguntar

a veure on era el Partit Socialista, i per això ens volem dirigir

a vostè per demanar-li si és cert que es va valorar Can Serra en

240 milions de pessetes i que les ruïnes de Son Serra valien 316

milions de pessetes.

És cert, també, que per part del Govern es va comprar, el

govern del pacte, es va comprar una finca a Eivissa, carrer

Escola, es va comprometre a pagar la plus-vàlua i després això

no es va fer i a sobre es va haver de pagar un recàrrec?

Aquestes preguntes ens agradaria a veure si ens les pot

respondre i d’aquesta manera, bé, també ens agradaria saber on

estaven les brillants dissertacions del Grup Socialista quant a

matèria tributària en aquell moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vull agrair-li

les seves paraules. Li he de dir que sí, que en una pregunta oral

del Sr. Diéguez al conseller de Turisme va aclarir que en un

moment determinat per la compra d’un solar d’una escola

l’anterior govern es va comprometre a pagar la plus-vàlua

municipal, tal com hem fet amb la compra de Costa Nord, i que

no es va pagar en temps, i que l’import de recàrrec va ser

superior al que ens ha costat avui el total de plus-vàlua.

En temes de Can Serra i de Son Serra, Son Serra és un

edifici, una estructura que estava a la badia d’Alcúdia que es va

comprar per l’import que vostè ha dit, i que evidentment la

valoració que es va fer va ser per un perit extern, per un

assessor extern, per un taxador extern que va fer aquesta

taxació, quan evidentment no entenem com aquest taxador

extern no va tenir en compte criteris  que, vaja, que si s’hagués

fet amb taxació interna s’hagués tengut en compte que aquesta

estructura de Son Serra estava fora d’ordenació i s’hagués

pogut tirar sense cap cost per part del Govern. La valoració de

la compra de Can Serra també està feta pel mateix perit que va

fer la de Son Serra amb uns criteris que no són coincidents,

potser, amb els tècnics de la conselleria. 

Jo crec que això demostra la forma que en alguns casos hi

ha alguns partits que s’omplen la boca de creure molt en la

gestió pública i després, per allò que els convé, acudeixen a la

gestió privada perquè faci els informes o els assessorament o

les valoracions que volen, i uns altres partits, que sí creim en la

gestió privada i la defensam públicament, però que tenim en

compte el menor cost possible, quan podem fer les coses amb

gestió interna amb els tècnics de la mateixa conselleria ho feim

i no ens omplim la boca de gestió pública, però sí amb la bona

gestió i l’estalvi de costos. Jo crec que això prova dues formes

d’actuar del Govern. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.



Idò, havent esgotat l’ordre del dia, només resta agrair la

compareixença del Sr. Conseller i del director general que l’ha

acompanyat.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió. Gràcies.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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