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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Mabel Cabrer substitueix Joan Huguet.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE núm.

95/08, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les

Illes Balears.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia que

consisteix en dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 95/08, de

creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

El debat es farà de la següent manera: defensa conjunta de totes

les esmenes que es mantenen a l’articulat, totes elles per part

del Grup Parlamentari Popular. 

Les esmenes que es mantenen en el projecte de llei són les

següents: a l’article 2 RGE núm. 1167/08. A l’article 4 les

esmenes RGE núm. 1168/08. A l‘article 6 les esmenes RGE

núm. 1169 i 1170/08. A l’article 8 esmena RGE núm. 1171/08.

A l’article 9 esmenes RGE núm. 1172, 1173 i 1174/08. A

l’article 10 esmena RGE núm. 1175/08. A l’article 11 esmena

RGE núm. 1176/08. A l’article 12 esmenes RGE núm. 1177 i

1178/08. A l’article 13 esmenes RGE núm. 1179 i 1180/08. A

l’article 18 esmena RGE núm. 1166/08. A l’article 25 esmena

RGE núm. 1181/08. I a l’exposició de motius les esmenes RGE

núm. 1182 i 1183/08.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Sra. Cabrer, per un temps de vint minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Bàsicament explicaré a cada un dels articles les esmenes

parcials que hem presentat en aquest projecte de llei. No vàrem

presentar esmena a la totalitat perquè creim que és una llei que

desenvolupa l’article 133 del nou Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears i per tant, en termes generals compartim,

evidentment, que es creï aquesta agència tributària. No obstant

això, a l’articulat sí hi ha discrepàncies i en algunes esper que

puguem arribar a acords.

Respecte de la primera esmena a l’article 2, la 1167,

nosaltres la retiram perquè ja en ponència se'n va acceptar una

d’igual pràcticament dels altres grups parlamentaris. Per tant,

ja ha quedat incorporat en el text aquest contingut i no té sentit

que es mantengui aquesta esmena. La resta sí que es mantenen

i faré una petita explicació.

L’article 4 contempla l’atenció als contribuents i nosaltres

creim que tal i com està redactat aquest article és bàsicament

una declaració d’intencions perquè es faci una carta de drets

dels contribuents. Nosaltres creim que és innecessària perquè

ja hi ha una llei estatal en matèria del dret dels contribuents. En

canvi sí que creim que podria ser un tema a estudiar o intentar

consensuar que es creàs dins l’àmbit de l’agència tributària una

figura, una persona, un ens en definitiva que fos el defensor del

contribuent; és a dir, un òrgan que efectivament, tengués

facultats i potestat per defensar els drets dels contribuents i que

en principi a nosaltres ens agradaria que aquest defensor del

contribuent fos elegit pel Parlament de les Illes Balears, com ho

són altres òrgans perquè així està establert. Creim que allò que

realment donaria contingut que hi hagués una defensa certa i

ferma dels drets dels contribuents seria crear, com a altres lleis

autonòmiques, el defensor del contribuent.

L’article 6 que fa referència als òrgans de l’agència

tributària. Nosaltres hem presentat bàsicament dues esmenes de

supressió, sobretot perquè creim que es creen molts òrgans i és

un poc excessiu i innecessari. Així contempla l’article 6 que hi

hagi els següents òrgans: presidència, vicepresidència, consell

general, direcció, consell de direcció i comissió assessora de

l’agència tributària. Nosaltres consideram que és una estructura

massa ampla, innecessaris molts d’ells. Per tant, proposam la

supressió de la figura de la vicepresidència, si hagués d’existir

seria perquè fos una persona independent, si no, no té sentit, el

President sempre pot delegar en un altre membre del consell

general les seves funcions. I el mateix pel que fa al consell de

direcció, es regula via llei allò que és un òrgan petit, intern, de

funcionament de feina habitual que hi ha a totes les

administracions i creim que per ventura el futur reglament de

desenvolupament d’aquest projecte de llei el podria regular.

Però que en rang de llei que figuri tan detalladament allò que

són òrgans interns de funcionament dins la pròpia agència

tributària, creim que és innecessari.

Després hi ha una esmena referida a l’article 8, la supressió

de la vicepresidència, en coherència amb allò que ja he

manifestat.

Després passam a l’article referit al consell general. El

consell general és l’òrgan superior de govern de l’agència

tributària. I nosaltres bàsicament presentam tres esmenes, una

de nou coherent amb el tema de la vicepresidència, que se

suprimiria dins la compensació del consell general. I després

dues més referides a les funcions del consell general. Dins les

funcions, hi ha l’apartat e) que diu que és aprovar la relació de

llocs de feina de l’agència tributària i, si n’és el cas, determinar

el nombre i les funcions del personal directiu de caràcter

laboral a què fa referència l’article 18 d’aquesta llei. Nosaltres

hem esmenat aquest article 18, creim que els llocs de feina de

personal directiu de l’agència que no siguin alts càrrecs ha

d’estar reservat a personal funcionari, que és la forma de

garantir al màxim la professionalitat i la independència
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d’aquests llocs. Per tant, proposam que l’apartat e) només sigui

entre les funcions del consell general, aprovar la relació dels

llocs de feina de l’agència tributària, sense fer cap referència a

personal laboral directiu.

Després l’apartat f) d’aquest mateix article 9.3, fa referència

que entre les competències del consell general hi ha aprovar

l’oferta d’ocupació pública de l’agència tributària, així com

determinar els criteris de selecció de personal. Nosaltres

voldríem que quedés clar que és segons el que disposa la Llei

de funció pública de la comunitat autònoma, perquè quedi clar

que està sotmès.

En relació amb l’article 10, hi ha la figura del càrrec del

director o directora de l’agència tributària. Es proposa que sigui

nomenat i separat lliurement pel Govern de les Illes Balears,

que nosaltres compartim. Però a part dels criteris de

competència professional i experiència a què es fa referència,

ens agradaria que en certa forma aquest nomenament també

garantís certa independència d’aquesta figura del director de

l’agència tributària, per això proposam afegir que sigui atenent

els criteris de competència professional, experiència i

independència en l’exercici del càrrec.

L’article 11, el referit al consell de direcció. Ja hem dit que

nosaltres proposam que se suprimeixi perquè creim que és un

tema que si en algun cas s’ha de regular hauria de ser en el

decret de desenvolupament de la llei, no a nivell del projecte de

llei.

L’article 12 crea la comissió assessora de l’agència

tributària, com a òrgan consultiu i de participació. Nosaltres

creim que és correcte que es creï aquesta figura, no obstant

afegim bàsicament una funció important que creim que ha de

tenir aquesta comissió assessora, perquè les funcions que li

assigna l’article 12 són funcions molt genèriques, com

l’adopció de mesures per promoure l’atenció a la informació als

ciutadans, adaptació dels procediments d’aplicació dels tributs

per facilitar i simplificar tràmits, etcètera. Però en canvi creim

que aquesta comissió assessora, si realment volem que sigui un

òrgan de consulta i de participació d’altres administracions dins

l’agència tributària, creim que hauria de tenir la facultat

d’informar, sense caràcter vinculant, per suposat, però informar

la normativa tributària, lleis d’acompanyament en els

pressuposts de la comunitat autònoma i els plans d’actuació de

l’agència tributària. Si realment un dels temes més importants

a desenvolupar pugui ser tot el tema de normativa tributària o

plans d’actuació de la pròpia agència, que contempla el propi

projecte de llei i que això no estigui sotmès a qualque informe

de la comissió assessora, creim que així neix una comissió

assessora buida de contingut, per quedar bé de cara a l’exterior,

però que realment no fa les funcions que creim que serien més

importants.

Quant a la composició. Nosaltres creim que és correcte que

hi hagi representants dels consells insulars, dels ajuntaments,

dels colAlegis professionals, organitzacions acadèmiques i

socials. Però també creim que podria estar bé, sobretot pensant

en futurs convenis de delegació, tal i com preveu el nostre

Estatut d’Autonomia, que pogués existir un representant de

l’administració de l’Estat. Creim que és necessària la

coordinació entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i

l’Agència Tributària estatal i seria positiu que hi pogués

participar l’administració de l’Estat.

Pel que fa a l’article 13 i al títol d’aquest article, hem

presentat dues esmenes, referides a l’estructura territorial de

l’agència tributària. Aquest títol i aquest article 13 parlen que

l’agència tributària s’estructura en departaments i en àrees

funcionals per raó de la matèria, com també els serveis centrals

i territorials per raó del territori, a efectes de desconcentració

de les funcions que ho requereixen, però no concreta més.

Nosaltres creim que, donat que es crea una agència tributària

com a un òrgan estatutari important, de fet ja hi ha serveis de

la pròpia Direcció General Tributària i de la Conselleria

d’Economia i Hisenda a les illes menors, creim que seria

important que aquesta llei garantís que en tot cas hi haurà unes

delegacions de l’agència tributària a Menorca, a Eivissa i a

Formentera i que això no fos una facultat, sinó una obligació

imposada per una llei, perquè sense cap dubte les illes menors

tenguin per llei els propis serveis i allò que suposa la proximitat

i les funcions de cara als ciutadans i contribuents. Creim que

hauria de figurar dins aquest text de la llei, no hi ha cap

referència. De fet, hi ha una estructura i per tant, no creim que

sigui especialment complicat que es pugui donar el rang de llei

a aquesta estructura amb un nom determinat que creim que

seria important per a les altres illes.

Passam ja al tema de personal. Hem presentat una esmena

bàsicament a l’article referit al personal directiu. Nosaltres tot

allò que és el cos funcionarial, també personal laboral que la

llei contempla que es pugui contractar. Creim que està bé, que

és correcte, de fet aquesta llei té una part important en matèria

de personal i d’absorció dels funcionaris i de creació de nous

cossos i escales dins l’administració de la comunitat autònoma

i que crec que en termes generals és correcte. Però no

compartim allò que és el personal directiu de l’agència

tributària, al marge dels alts càrrecs que ja he mencionat i que

ja hi ha una estructura important. 

Aquest article 18 contempla que el personal directiu de

l’agència tributària pugi ser personal funcionari, que hi hagi

llocs de feina reservats a personal directiu funcionari, però

després obri la porta a personal directiu laboral amb contractes

d’alta direcció. Nosaltres creim que ja hi ha una estructura

política per fer les directrius o la feina política, però la feina

directiva a nivell de gestió interna i segons la pròpia naturalesa

d'aquesta agència tributària, creim que és més lògic que estigui

reservat a personal funcionari, directius de lliure designació,

però garanteix més la professionalitat i independència en un

tema tan sensible com és tot el tema tributari, tot el tema

d’inspecció, etcètera. Per tant, nosaltres proposam suprimir

aquestes referències al personal laboral d’alta direcció.

Després hem presentat una esmena a l’article 25, relatiu a

convenis de colAlaboració. Creim que la nostra esmena respecte

l’esperit del nostre Estatut d’Autonomia, en canvi, la proposta

que ve del projecte de llei pot desvirtuar un poc allò que

disposa l’Estatut d’Autonomia. És el tema tal vegada més

delicat del projecte de llei, referit a la possible assumpció en el

futur de les competències o tributs que en aquest moment són

recaptats per l’Agència Tributària estatal. L’article 133 de

l’Estatut d’Autonomia és un article molt llarg, molt ample que

va ser objecte de consens amb les distintes forces polítiques,
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tant aquí com en el Congrés dels Diputats i que deixava clara

com havia de ser la futura colAlaboració entre l’agència

tributària que es crea de la comunitat autònoma i l’estatal, o

l’agència tributària de la comunitat autònoma i altres

administracions com puguin ser ajuntaments. 

Per tant, aquí dins l’article 25 es regula de forma genèrica

i es diu que pot revestir qualsevol fórmula jurídica (...),

incloent-hi la constitució i la participació d'entitats amb

personalitat jurídica pròpia. Un aspecte que tampoc deixa clar

l’article 133 de l’Estatut d’Autonomia i que diu molt clarament

que serien convenis de colAlaboració que s’han de fer amb

l’administració de l’Estat. Per tant, nosaltres creim que el més

senzill, per evitar interpretacions distintes o polèmiques

innecessàries, és remetre-nos clarament a allò que diu l’Estatut

d’Autonomia. Per tant, la colAlaboració de l’agència tributària

amb altres administracions i entitats públiques s’efectuarà

d’acord amb allò que estableix l’article de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears. Aquesta és la nostra proposta

d’esmena que creim que deixa ben clar el respecte a allò que

diu el nostre Estatut d’Autonomia.

I ja per acabar, a les disposicions addicionals vàrem

presentar una esmena que ja va quedar incorporada en fase de

ponència perquè coincidia també amb els altres grups

parlamentaris. Bàsicament hi ha dues esmenes referides a

l’exposició de motius, en coherència amb les esmenes que hem

presentat. Bàsicament una és allà on l’exposició de motius parla

de la carta dels drets dels contribuents, substituir-la per la

creació de la figura del defensor del contribuent. I pel que fa a

la regulació dels òrgans, a l’exposició de motius parla de tots

els òrgans, nosaltres evidentment proposam una esmena per a

la supressió dels òrgans, com és la vicepresidència i el consell

de direcció.

I res més. Aquesta és l’exposició de les esmenes. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Ara per a la fixació de posició

en contra intervendran els grups parlamentaris. Per part del

Grup Parlamentari Mixt han d’intervenir tots dos? No. Per un

temps de deu minuts, Sra. Marí, quan vulgui.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que

constitueix un motiu de satisfacció per a aquesta diputada

finalment estar discutint un esborrany del projecte de llei de

creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Es tracta de la primera llei que desenvoluparem pel mandat del

nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i això òbviament

constitueix una doble satisfacció, perquè implica començar a

dur endavant el desplegament estatutari, amb tot allò que

implica d’aprofundiment de l’autonomia per a la nostra

comunitat autònoma.

Quant a les esmenes i concretant una mica més, la

naturalesa de la majoria de les esmenes que s’han presentat en

aquest projecte de llei ve a demostrar que, en línies generals,

existia ja un consens previ a la nostra comunitat respecte a la

necessitat de desenvolupar aquesta llei. Per tant, seria un altre

motiu de satisfacció, aquest consens. Per tant, aquesta diputada,

amb tot, ha de manifestar que hi ha tot un seguit d’aspectes que

li hauria agradat que aquesta agència tributària òbviament

tengués i que arran un mica del tipus d’autonomia que tenim en

aquests moments es fa impossible. Per tant, aquesta autonomia

que desitjaríem a l’hora de recaptar els nostres propis recursos

ara per ara no és possible.

Respecte de les esmenes presentades a aquest projecte de

llei, correspon com no pot ser d’altra manera, als grups

d’oposició d’aquesta cambra. Hi ha alguns aspectes que des del

nostre punt de vista sí que mereixerien ser com a mínim

comentats d’una manera breu, ja que òbviament després en el

ple ja ens estendrem una mica més. Per exemple hi ha un seguit

d’esmenes que serien rebutjables des del nostre punt de vista,

perquè no són qüestions de matís i per tant, no afecten d’una

manera substancial el redactat, per exemple la 1174, o bé la

1175 que fa referència a aquesta necessitat d’independència del

director de l’agència tributària i que ja podem comentar una

mica més endavant. Però tant la 1174 com la 1175, en principi

serien objecte de rebuig.

Després així mateix trobam també fora de lloc la 1177, que

proposa per al consell de direcció de l’agència tributària tot un

seguit de competències que ultrapassen clarament les seves

funcions, però que tal vegada en un altre model d’agència

tributària podrien ser acceptables.

També la 1184 la trobaríem insubstancial dins aquesta llei.

I així mateix també voldríem esmentar que tenim uns certs

dubtes a l’hora d’arribar a un consens d’aquí al plenari i que

m’agradaria que poguéssim comentar d’una manera més

extensa i serien les esmenes 1168 i 1180, serien dues esmenes

que m’agradaria que d’aquí al plenari poguessin reflexionar-hi

tots els grups al voltant d’aquestes esmenes de cara a fer un

posicionament en el plenari.

I finalment tampoc no seria acceptable per a nosaltres

l’esmena 1176, que proposa que se suprimeixi el consell de

direcció. Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina, Sr.

Melià, té quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer terme també el nostre

grup parlamentari vol manifestar la seva satisfacció per la

discussió d’aquest projecte de llei, ja en fase de comissió,

suposam que si tot va bé, aviat serà una gran realitat. Per tant,

haurem fet una passa en el desplegament de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, recentment aprovat, almanco

la modificació.
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En segon terme dir que aquesta llei per a nosaltres

globalment, per al Grup Parlamentari Unió Mallorquina suposa

una passa en positiu per assolir més autogovern i per assolir

més eficàcia en la gestió dels cabals públics. Per tant, valoram

positivament el text. De totes maneres el que ens ocupa en

aquest moment són les esmenes parcials a l’articulat.

Sense prejutjar que en fase del plenari el nostre grup pugui

donar el vot favorable a alguna de les esmenes presentades pel

Partit Popular, en fase de comissió no en votaríem cap a favor

per les raons que molt ràpidament expressaré. 

A l’article 4, quan se’ns proposa la creació d’un defensor

del contribuent, consideram que aquesta pot ser una bona idea,

però que és una idea que no li correspon en aquest moment

donar la llei. En tot cas, com ha reconegut la mateixa portaveu

del Grup Parlamentari Popular, hi haurà un desenvolupament

reglamentari d’aquesta llei i en aquest desenvolupament

reglamentari es concretaran els principis generals de garantia

que hi hagi òrgans de defensa dels drets del contribuent. Un

d’aquests òrgans pot ser aquest defensor del contribuent, però

consideram que la llei s’ha de moure en aquest àmbit de la

generalitat, per tant, no ha d’entrar en el tema concret.

En relació amb l’article 6, se’ns proposa l’eliminació d’un

seguit d’òrgans. En principi nosaltres consideram que tots els

òrgans prevists semblen necessaris i adequats, si bé es pot

estudiar en tramitació parlamentària, sobretot en el debat en el

plenari, l’eliminació de qualcun d’aquests òrgans. Però en

principi el nostre grup parlamentari sí que seria partidari de

mantenir el consell de direcció, que és un dels òrgans que es

pretenen eliminar. Consideram que té una funció necessària en

aquesta Agència Tributària de les Illes Balears, per tant, no s’ha

de produir aquesta eliminació.

En relació amb l’article 9, se’ns proposa per una banda que

no hi hagi la possibilitat de contractació del personal laboral

d’alta direcció, això també surt a altres esmenes, en articles

posteriors. Entenem que aquesta possibilitat de contractes

laborals d’alta direcció és possible amb la normativa estatal

reguladora d’aquestes figures jurídiques, i consideram que és

positiu que estigui reflectida en el text, sempre que hi hagi les

garanties adequades. Garanties que consideram que es donen

perquè respecte d'aquesta contractació de personal, correspon

la contractació al consell general. El consell general

determinarà el nombre i funcions d’aquest personal directiu i la

designació s’haurà de regir per criteris i per principis com els

de mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència i per tant,

garanteixen que aquesta contractació es produeixi en

condicions adequades administrativament.

En relació amb l’article 10, l’esmena que fa referència que

el director també tengui el criteri d’independència, consideram

que no és necessari, el director ha de ser un bon professional,

però ha de tenir una relació jeràrquica. Per tant, no hi ha

d’haver una independència total que és allò que se’ns planteja

per part del Grup Parlamentari Popular.

A l’article 12, la comissió assessora. Entenem que incloure

un nou criteri en la tramitació del projecte de llei, com seria un

informe previ d’aquesta comissió assessora a la normativa

tributària seria un entrebanc més a una llarga tramitació que

consideram des del nostre grup parlamentari que s’ha d’agilitar

en la mesura que sigui possible. Per tant, des d’aquesta idea

d’agilitació de la tasca de reelecció de projectes de llei,

consideram que no és l’adequada establir aquesta funció a la

comissió assessora. Com tampoc ho és incloure representants

de l’Estat en aquesta comissió assessora, ja que aquests

representants de l’Estat ja tendran altres mecanismes de

participació, si es produeixen convenis de colAlaboració entre

l’administració autonòmica i l’administració de l’Estat.

En relació amb l’article 13 i l’estructura, consideram que és

un tema a plantejar en el desenvolupament reglamentari. No

deim que no es produeixi la proposta que fa el Partit Popular,

que hi hagi delegacions a les illes menors, però en tot cas serà

el reglament que determinarà una estructura més exacte i més

concreta d’aquesta agència tributària.

I finalment, en relació amb l’article 25, el plantejament del

Grup Parlamentari Popular és circumscriure les formes de

colAlaboració en el redactat de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears. Nosaltres consideram que el projecte de llei ha

estat valent en aquest aspecte perquè fa una passa més d’allò

que feia l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Per tant,

obri la porta a altres fórmules de colAlaboració que vagin més

enllà del conveni. Per tant, que es puguin establir persones

jurídiques, amb entitat pròpia, a través d’un acord entre el

Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma per dur

a terme aquesta gestió tributària. Nosaltres consideram que això

obri la porta a un possible futur consorci. Des d’aquest punt de

vista per assolir aquest desig, almanco del nostre grup

parlamentari, d’avançar en autogovern i en capacitat tributària

de les Illes Balears, consideram que aquest redactat és més

adequat, el plantejat pel projecte de llei, que el que planteja

l’esmena del Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari

BLOC per Mallorca, PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló,

per quinze minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Manifestar des del Grup BLOC,

PSM-Verds en primer lloc també compartir les paraules dels

anteriors portaveus, respecte de la importància que té

l’aprovació d’aquesta llei que reguli l’Agència Tributària de les

Illes Balears, pel que significa el desenvolupament del nostre

autogovern i de l’Estatut d’Autonomia, recentment modificat.

Per ventura respecte dels altres portaveus matisaria

l’entusiasme a allò que significa d’abans, perquè crec que

encara evidentment estam lluny d’allò que en matèria tributària

i financera s’hauria d’arribar, per tant, les competències que

tendrem seran limitades. Però és veritat que és un avanç i això

s’ha de reconèixer.
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Quant a les esmenes del Partit Popular, compartim els

arguments que s’han donat fins ara. El nostre grup de moment

es reservarà la intervenció per al plenari del Parlament.

Simplement anunciarem el vot en contra, sense perjudici que

d’aquí al plenari es puguin negociar o transaccionar algunes

esmenes i de cara al plenari algunes puguin ser aprovades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Crespí, també per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant un gran fet a la

nostra comunitat autònoma que és el de crear una agència

tributària pròpia, el que suposa un gran avanç com a major part

d’una autonomia financera. Aquesta agència es constitueix com

a l’administració tributària de les Illes Balears, és un ens públic

amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional i

financera de gestió, tendrà -com hem vist- un règim jurídic, un

patrimoni i un pressupost propis.

Els principis d’actuació que té l’agència són, per una banda,

legalitat, objectivitat, eficàcia, igualtat, generalitat i

transparència en l’aplicació dels tributs i, per altra banda,

eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació. 

Les funcions que aquest projecte de llei atribueix a

l’agència són les següents: gestionar, liquidar, inspeccionar i

recaptar els tributs que li pertoquen per llei o per delegació o

encomana; exercir la potestat sancionadora sobre els tributs

gestionats; revisar en via administrativa els actes i les

actuacions de l’aplicació dels tributs, colAlaborar i coordinar-se

amb altres administracions tributàries; i qualsevol altra funció

atribuïda per llei, conveni, delegació de competències o

encomana de gestió.

Com a objectius principals de l’agència tenim: primer punt,

reduir la pressió fiscal indirecta als ciutadans de les Illes

Balears; crear una oficina d’atenció i informació al contribuent

i reduir els tràmits administratius; reforçar el servei d’atenció

al ciutadà; elaborar programes d’ajuda de tributs gestionats pel

Govern de les Illes Balears i una carta de drets dels

contribuents; i reorganitzar els serveis augmentant la presència

de la part forana i afavorint la màxima cobertura a tot el

territori. 

En segon lloc, potenciar la lluita contra el frau fiscal, creant

una oficina de lluita contra aquest frau; subscriure’s a convenis

de colAlaboració amb l’Agència Tributària estatal i altres

administracions per reprimir el frau fiscal i millorar i coordinar

amb l’Agència Tributària estatal el procediment de control. 

En tercer lloc, potenciar la colAlaboració amb l’Agència

Tributària estatal i colAlectius empresarials i professionals. 

I en quart lloc, especialitzar el personal de l’agència creant

cossos especials, cossos de control, inspecció i administració

tributària, cos tècnic d’inspecció i gestió tributària i cos

administratiu tributari i cos auxiliar tributari.

A aquest projecte de llei presentat pel Govern, amb el qual

he explicat de forma analítica quin model d’agència tributària

es vol, el grup parlamentari ens ha presentat una sèrie

d’esmenes, 8 de modificació, 6 d’addició -de les quals una, la

1167, ja va ser aprovada a la ponència per coincidència amb

l’esmena 1159- i 5 de supressió -de les quals també una ja va

ser acceptada a la ponència de la llei, ens referim a l’esmena

1184, relativa a la supressió de la disposició addicional quarta

i que coincidia amb l’esmena 1162 presentada pels restants

grups mitjançant la qual no es considerava convenient establir

un sistema d’adscripció al futur personal.

Aquestes esmenes s’estan estudiant i ja avançam que

algunes són susceptibles de ser aprovades a causa de les

explicacions que hem rebut de la portaveu del PP, però citam

a termini tots els membres de la comissió a discutir-les en el Ple

de la Cambra. Pensam que seran susceptibles d’anàlisis les

esmenes que suposen la supressió de diferents òrgans que

proposa el Partit Popular, també pensam que hi ha esmenes que

no poden ser aprovades, com per exemple les 1179 i 1180,

encara que pensam que farem una valoració de totes aquestes

esmenes i els citam a termini a discutir-les al Ple de la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Ara tocaria la fixació de

posicions per part de grups que no estiguin en contra, per part...

No n’hi ha?

Molt bé, per tant, passaríem a la rèplica per part de la Sra.

Cabrer, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, he

d’agrair als distints portaveus les seves apreciacions, alguns sí

que han entrat en el detall de les esmenes i alguns han tramès

al futur debat a plenari, fins i tot, l’acceptació de part de les

esmenes o la transacció de part de les esmenes presentades pel

Grup Popular; d’algunes esmenes veim que, clarament, pareix

que no, com el tema del personal laboral d’alta direcció, però

bé, en definitiva, jo l’únic que demanaria perquè, efectivament,

les deixaríem ja per al debat definitiu, i les esmenes concretes

que s’han de transaccionar en el darrer debat, que és el debat de

plenari, però sí que demanaria un esforç per intentar arribar al

màxim consens del text en temes que, per ventura, no poden ser

significatius per al Govern ni tampoc un sacrifici important.

Crec que el Grup Popular ha mostrat la seva voluntat de

colAlaboració, la seva voluntat que l’Agència Tributària de les

Illes Balears com més prest sigui una realitat millor per a tots;

tots hem estat impulsors d’aquest Estatut d’Autonomia i del que
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serà el primer desenvolupament del nostre nou Estatut

d’Autonomia i deman, en aquest sentit idò, aquest esforç per

part del Govern i dels grups que li donen suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molts gràcies, Sra. Cabrer. Hi ha intervencions en torn de

contrarèplica? No.

Passam a les votacions de les esmenes, tenint en compte que

la 1167 ha estat retirada. 

Per tant, votació de les esmenes 1168, 1169, 1170, 1171,

1772, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1166,

1181, 1182 i 1183 del 2008, totes del Grup Parlamentari

Popular.

Vots a favor d’aquestes esmenes? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Si cap grup no demana votació separada,

passaríem a la votació conjunta dels articles als quals es

mantenen les esmenes que són els articles 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 18, 25 i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Finalment, votaríem els articles als quals no

es mantenen esmenes, que seria tota la resta, no fa falta que els

mencioni.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; cap vot en contra; 8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda dictaminat el

Projecte de llei RGE núm. 95/2008, de creació i regulació de

l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a

l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups

parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament

del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta

del Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les

esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no

incorporats al dictamen, pretenguin defensar al Ple.

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

Moltes gràcies.
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