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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyors diputats, començam la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Vicent Serra.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6277/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
presència del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre la
modificació dels marges dels interessos del deute de la
comunitat autònoma i les empreses públiques.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a l’adopció
d’acord respecte l’escrit RGE núm. 6277/12, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts adopti l’acord de recaptar la
presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre la
modificació dels marges d’interessos del deute de la comunitat
autònoma i les empreses públiques.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta comissió, aquesta
legislatura almanco, té moltes feines i coses demanades el mes
de juliol de l’any passat, arribam al mes de març i encara no han
pogut ser solucionades; aquí hi ha una compareixença que
demanàrem el mes de juliol, igual que férem preguntes orals en
comissió al vicepresident sobre el mateix tema, les preguntes
orals han decaigut i ara arriba la compareixença i per això
esperam que el Partit Popular ens voti a favor aquesta solAlicitud
de compareixença, perquè el Govern expliqui quins són els
motius pels quals es varen modificar els marges dels interessos
que es paguen pels deutes de la comunitat, deutes que la
comunitat tenia adquirits d’anteriors governs, que es pagaven
amb uns marges d’euribor més alguna cosa.

Aquests crèdits s’havien formalitzat a unes èpoques en què
els interessos eren bastant baixos comparats amb l’actualitat i,
curiosament, el Govern, sembla que sense cap motiu o almanco
sense cap motiu conegut, resol fer novacions de crèdit, vol dir
modificar les condicions dels préstecs, des del nostre punt de
vista d’una manera molt temerària perquè modifica condicions
de l’endeutament, que fan que per poder tenir liquiditat en algun
crèdit o dos, per tenir alguns crèdits que durant un any no es
pagui amortització, per tant allargar un any de carència o posar
un any de carència a alguns dels crèdits, resulta que si això
suposa deixar de pagar 3 o 4 milions d’amortitzacions aquest
any, incrementin en canvi la partida d’interessos amb més d’11
milions anuals dels crèdits que nosaltres tenim coneixement que
s’han modificat.

Per exemple, tenc aquí davant un crèdit de Serveis
Ferroviaris que es va aconseguir dins el 2012 no haver de pagar
amortització, en canvi, els interessos pugen un 58%; és a dir,
per deixar de pagar un any de carència, ens costarà 666.000
euros el 2012 i, progressivament, tots els anys més que s’han de
pagar. O un altre de l’IBISEC, en què l’increment dels
interessos suposa un 152%. I això, la veritat és que ens pareix,
a una època d’austeritat, de les retallades, de què no podem
gastar el que no tenim, ens pareix un insult als ciutadans que el
Govern decideixi fer això, aquest Govern tan transparent i que
tot ho fa bé, i no doni cap explicació ni una.

Per tant, és per això que demanam el vot afirmatiu de la
comissió, que vengui a explicar-nos el per què de tots aquests
canvis en crèdits a llarg termini, que suposen, ens poden
suposar, perquè alguns crèdits són a 15 i a més anys, més de 100
milions d’euros sense fer llarg, a la llarga. I això pensam que
són molts de doblers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I ara en torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Boned, per un temps també de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument, per donar suport a
l’argumentació de la Sra. Mascaró i assenyalar que hi ha un tira
i afluixa en la relació entre l’administració autonòmica i el
sector financer. S’han produït en determinats moments greus
dificultats per obtenir crèdit, no hi havia confiança suficient que
facilitàs aquesta circumstància; en determinades ocasions i
degut a circumstàncies, que, malgrat que el Govern diu que són
mèrits propis, tenen més aviat relació directa amb la situació
dels mercats, però, bé, ja estam acostumats que quan les coses
van molt malament és culpa dels mercats, però quan milloren
mínimament els mercats no hi tenen res a veure i és mèrit del
Govern. Nosaltres no entram en aquesta afirmació i entenem
que no és així.
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Miri, sobre el tema en concret de la revisió del tipus
d’interès, creim que és una situació prou important com perquè
mereixi l’atenció del vicepresident Econòmic a l’hora de donar
explicacions en el Parlament, entre d’altres qüestions perquè els
crèdits i els interessos estan clarament recollits a una Llei de
pressuposts que té tramitació i és aprovada en el Parlament i,
precisament, el tema del capítol d’interessos ha estat en aquests
darrers exercicis un tema polèmic i que ha merescut nombrosos
debats en seu parlamentària. Entenem que si es produeix una
modificació substancial de les condicions, sobretot quant a tipus
d’interès d’aquests préstecs que són vigents en aquestes
moments i que suposen un claríssim encariment del deute de la
comunitat autònoma, seria desitjable també que, prèvia aquesta
circumstància, hi hagués la possibilitat que des de la mateixa
cambra que aprova els pressuposts, és a dir, des del Parlament,
també es pogués donar l’opinió prèvia a aquestes modificacions.

Evidentment, aquesta circumstància és impossible a dia
d’avui perquè aquest refinançament ja s’ha produït, ja s’ha
tancat. Entenem que perjudica l’economia de la comunitat
autònoma, però, si bé no hi podem fer res a l’hora d’opinar si és
millor o no, estaria bé que amb el vicepresident present,
tenguéssim l’oportunitat d’obrir un mínim debat sobre aquesta
circumstància en seu parlamentària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu i ja
anunciaré que el Partit Popular el seu vot serà
desfavorablement, serà negatiu a aquesta petició de
compareixença del vicepresident, un vicepresident que, jo crec
que, sense haver-ho comptat, sense haver-ho mirat, però crec
que és de les persones que més vegades ha vingut a donar
explicacions de qualsevol tipus de coses. Per tant, des del nostre
punt de vista creim que totes les explicacions estan pràcticament
ja donades a tot.

En qualsevol cas sí que m’agradaria fer referència a per què
hem arribat a aquesta situació. Tothom sap com a partir de l’any
2010, i ho vam veure amb un informe de la Sindicatura de
Comptes, el Govern d’aquell moment ja no es podia finançar, és
a dir, els bancs ja no li deixaven doblers. En aquell moment, el
2010,  ja la Sindicatura de Comptes indica de què hi havia més
de 500 milions d’euros que no van ser finançats. És que en el
2011 va passar exactament el mateix, en només mig any ja hi
havia també més de 500 milions que no es podien finançar. És
que, en realitat, els bancs ja no se’n fiaven, ja ni a un interès
molt alt o baix, és que es fiaven d’aquell Govern i ja no li
deixaven doblers. 

I de forma desesperada aquell Govern va fer els bons
patriòtics a un interès que, per a les arques del Govern, eren
altíssims, rallam de què entre l’interès que donaven als
impositors, més les comissions que donaven als bancs per
tramitar i comercialitzar aquells bons, anam a més d’un 7 o un
8% d’interès, un interès tremend. Però sobre açò ningú no diu
res, açò sembla normal. I a més a més, amb un venciment a un
any, és a dir, a partir del 2010, 2009-2010, tots els préstecs que
es fan es fan a curt termini i a un interès alt.

El que ha fet aquest Govern ha estat racionalitzar el deute,
reordenar-lo, refinançar-lo per aconseguir un termini més llarg
per tornar-lo. Ha intentat posar ordre a un endeutament que es
feia excessivament massa a curt termini i amb interessos alts.

Deia la Sra. Mascaró que açò era un insult als ciutadans, el
que sí era un insult als ciutadans és que deixessin a deure més
de 1.500 milions d’euros a proveïdors, empresaris i a petits
autònoms, açò sí que és un insult als ciutadans! I sí que és un
insult als ciutadans que aquestes persones, aquestes petites
empreses, moltes d’elles van haver de tancar, perquè el Govern
no pagava, perquè el Govern no es podia finançar perquè els
bancs ja no li deixaven doblers.

Rallava el Sr. Boned de dificultats per aconseguir crèdit, les
dificultats eren abans, ara ja no hi ha dificultats, ara ens
finançam, el Govern actual s’està finançant amb normalitat. I
s’aconsegueixen préstecs, ja sigui perquè hi ha un Govern
central que aprova mecanismes, per exemple el mecanisme de
pagament a proveïdors, o el mateix Fons de Liquiditat
Autonòmic, que dóna peu que les comunitats autònomes es
puguin finançar a uns preus més assequibles. Però així i tot, si
no hi fossin aquests mitjans, hi hauria accés al mercat normal,
evidentment a un preu més elevat, però hi podríem accedir
perfectament, perquè en aquests moments els mercats financers
se’n fien d’aquest Govern. En aquest moment els mercats
financers es fien d’un Govern que fa les coses bé, que redueix
despesa, que redueix el dèficit i per tant té solvència per poder-
se finançar i per poder tornar els préstecs que demana.

Per tant, el refinançament que s’ha fet no perjudica
l’economia de la comunitat autònoma, ben el contrari, el que fan
és fer sostenible la comunitat autònoma, fer viable aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, des del nostre punt de vista creim que no és
necessari que el vicepresident vengui aquí a retre comptes d’una
qüestió que està més que explicada, una qüestió que tothom ja
coneix, una qüestió en què el problema central de tot prové dels
darrers quatre anys de la darrera legislatura, allà on ja aquell
Govern no es finançava. Per tant, el nostre vot perquè
comparegui el vicepresident serà negatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam doncs a la votació de
l’escrit RGE núm. 6277/12.
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Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjat recaptar la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, per tal d’informar sobre la modificació dels marges
d’interessos del deute de la comunitat autònoma i les empreses
públiques.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8113/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
presència del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre la
solAlicitud del Govern al Fons de Liquiditat Autonòmic.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a l’adopció
d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 8113/12, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts adopti l’acord de recaptar la
presència del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació, per tal d’informar sobre la solAlicitud del Govern
al Fons de Liquiditat Autonòmica.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. He sentit que es deia que el
vicepresident és una de les persones que més han vengut a donar
explicacions, jo no ho dubt, no posaré en dubte que sigui una de
les persones que més hagin vengut, ara, això de donar
explicacions, una cosa és que expliqui el que ell vol i l’altra és
allò que se li demana.

I nosaltres pensam que és importantíssim, sobretot d’un
Govern que fa bandera de la transparència, que ells són els més
transparents del món, que aquí ningú no havia explicat les coses
tan explicades com ells i tan ben fetes com ells, que torni venir
a comissió i ens expliqui, juntament amb els interessos
d’aquests deutes, que no és que s’hagin allargat a 20 anys, sinó
que un any, durant un any s’han allargat, i això ens costarà més
d’11 milions anuals, a més a més d’això ens expliqui el per què
de la necessitat d’acollir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic
quan, per exemple, la liquidació del 2012 reflecteix que sortiren
dels pressuposts de la comunitat autònoma més de 2.100
milions d’euros cap a l’administració de l’Estat. I d’aquests,
almanco 1.300 d’aquests, més de 2.100 no tenen explicació si
no ve el vicepresident a explicar-ho.

Per tant, tot això de la hisenda, de l’economia de la
comunitat, si realment volem que els ciutadans estiguin
tranquils, és importantíssim que el vicepresident ho expliqui. I
en comissió parlamentària jo crec que és un dels millors llocs
perquè el Govern es doni a entendre. Una de les principals
tasques de l’oposició és precisament fer el seguiment i el control
de l’acció del Govern. I si volem una comunitat autònoma
sostenible i viable, la primera cosa que ha de ser és democràtica
i dins la democràcia la transparència i la participació crec que
són fonamentals.

Jo crec que no hi hauria d’haver cap impediment en què el
vicepresident, encara que ja hagi vingut a aquesta comissió o a
una altra, torni venir per respondre totes aquelles coses que han
quedant sense resposta sobre aquests temes del Fons de
Liquiditat i dels interessos de la comunitat autònoma, perquè els
ciutadans necessiten estar ben informats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Ara en torn de fixació de
posicions per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, seguint una mica el fil del que ha
comentat la Sra. Mascaró, efectivament el vicepresident del
Govern, responsable dels comptes de la comunitat autònoma,
haurà vingut les vegades que ha vingut a aquesta comissió, però
el cert és que respostes, explicacions, dubtes i a preguntes
concretes fetes des de l’oposició n’ha ofert molt poques. Per
tant, jo record que una vegada vaig dir que hauríem d’intentar
no tant cercar la quantitat, com la qualitat, i el que hauríem
d’intentar és que quan es fan preguntes i quan hi ha dubtes, el
màxim responsable tengués la possibilitat o vengués a explicar-
ho en aquesta comissió, a aquests diputats i donar resposta
concreta a preguntes concretes.

Indubtablement quan parlam de FLA parlam d’endeutament.
A l’anterior punt hem sentit com per part del Grup Popular es
deia, concretament, que el Govern es finança amb normalitat.
Bé, a mi m’agradaria que tant el portaveu del Grup Popular,
com segurament els membres del Govern que avui no hi són,
però tots som coneixedors de les dificultats que en el seu
moment va tenir el Govern per tenir una relació en aquest
aspecte, clara, transparent i fluïda amb el sector financer.
S’havia creat una altíssima desconfiança, desconfiança
provocada per propostes i mesures adoptades pel Govern i
també, en bona part, per declaracions que no eren precisament
el millor que es podia fer en aquell moment i en aquella situació
per generar aquest esperit de confiança que era necessari per
mantenir una bona i clara relació de l’administració amb el
sector financer.

El FLA no és un sistema normal de finançament, és un
sistema extraordinari de finançament. Jo no dubto que pugui
tenir determinats avantatges, però determinats avantatges per a
aquelles administracions que no saben arribar al mateix resultat
per si mateixes, i si no saben arribar al mateix resultat per si
mateixes és perquè tenen greus problemes amb el sector
financer, perquè el sector financer no entén tenir suficient
confiança com per poder firmar crèdits amb aquesta
administració autonòmica, amb les mateixes condicions que ho
fa amb l’administració central. I clar, de vegades quan un no fa
la seva feina a nivell local, no té més remei que anar a cercar qui
li tregui les castanyes del foc, més enllà de les nostres illes i
anar a Madrid a demanar auxili i a cercar fórmules, com aquest
FLA, que ajudin a resoldre el greu problema de finançament de
la nostra comunitat autònoma.
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Però, per acabar, dir que és tan clar que el FLA no és una
eina ordinària que permeti abandonar la teva iniciativa pròpia
per anar a aquesta, perquè tendràs clarament millors condicions,
quan hi ha, fins i tot, comunitats autònomes, governades pel
mateix Partit Popular, que han decidit seguir el seu propi camí
en matèria d’endeutament i no acudir, en cap cas, a aquest FLA.
I, sense cap dubte, supòs que tots entendrem que una comunitat
autònoma que fa això ho fa perquè les condicions que obté per
via de negociació directa amb el sector financer són, com a
mínim, les mateixes que obtindria a través d’un FLA, si no seria
una mica absurd que perquè sí, diguéssim, si té l’opció d’unes
millors condicions, s’optàs per unes condicions que encaririen
el cost global d’aquestes operacions de crèdit.

Per tant, creim que és un tema suficientment important com
perquè el vicepresident es presenti a aquesta comissió i doni
explicacions. Dic explicacions, no lliçons magistrals de coses
que no tenen res a veure amb el que se li pregunta, que és el que
acostuma a fer. Per tant, seria desitjable que el màxim
responsable del pressupost i dels comptes d’aquesta comunitat
autònoma es prestàs a comentar amb els diputats de l’oposició,
també, tot allò que envolta aquestes operacions de FLA, tant del
passat exercici com les previstes per a aquest mateix exercici
2013. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una cosa és que no es donin
explicacions i una altra cosa és que no diguin el que vostès
volen sentir, que és molt diferent. Jo crec que el vicepresident,
i més en el cas del FLA, ha donat no unes explicacions, ha donat
moltíssimes explicacions, ha donat explicacions una rera l’altra
de per què ens havíem acollit al FLA. Ara, que a vostès no els
agradin les explicacions que ha dit, això és un altre tema, però
explicacions n’ha donat i a bastament.

I, per què ens hem acollit al FLA? Perquè les condicions del
Fons de Liquiditat Autonòmica són millors que les condicions
que tendríem i que obtindríem en el mercat ordinari. Un
exemple, el FLA de l’any 2012, 66 milions d’estalvi en
interessos; si ens haguéssim acollit al crèdit ordinari d’un banc
haguérem pagat 66 milions d’euros més en interessos, ens
acollim al FLA i ens estalviam 66 milions d’euros. És això un
crim? És açò dolent? És açò un desastre per a l’economia? No,
açò és el que un governant responsable, obtenir crèdit amb les
millors condicions possibles.

La desconfiança, que diu el Sr. Boned, es produïa quan el
Govern no obtenia crèdit. És que en el 2010 i 2011, l’anterior
legislatura, en els darrers anys de l’anterior legislatura, els bancs
no donaven crèdit a aquell govern. La desconfiança era tal que
ja no varen poder finançar 1.500 milions d’euros de despesa,
1.500 milions d’euros que no es van poder pagar als proveïdors,
perquè els bancs ja no els finançaven. Açò és desconfiança. Ara
hi ha confiança, ara s’acompleix i es finança tot el que el
pressupost preveu, ens financen amb normalitat, aconseguim
condicions avantatjoses, ja sigui a través del FLA ja sigui a
través del mecanisme de pagament a proveïdors, etcètera.

Després, també, la Sra. Mascaró, rallava que se’n van de
Balears 2.100 milions d’euros i tal... bé, ja en podem rallar, però
no té res a veure amb el FLA, de la Llei de finançament de les
comunitats autònomes, i hi estarem d’acord, la Llei de
finançament de les comunitats autònomes del 2009, aprovada
per Zapatero, aplaudida pel Partit Socialista i també pel PSM
aquí, és negativa per a Balears, és nociva per a Balears, s’ha de
modificar, hi estam d’acord, hi estam d’acord, però açò no té res
a veure amb el FLA.

En qualsevol cas, per tant, nosaltres, a aquesta petició de
compareixença, en absolut i mai no hi podem estar a favor
perquè el vicepresident ja va venir a aquí per donar explicacions
sobre aquest tema i jo crec que no té sentit que cada setmana
vengui a donar explicacions sobre el mateix. Si vostès no
entenen les explicacions del Sr. Vicepresident, si vostès no
senten el que volen sentir, és un problema que tenen vostès. Des
del Partit Popular creim que les explicacions estan totes donades
i estan perfectament explicades, per tant, no té sentit, des del
nostre punt de vista, que el vicepresident torni a comparèixer
per parlar del mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 8113/2012. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9. 

En conseqüència es rebutja recaptar la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
per tal d’informar sobre la solAlicitud del Govern al Fons de
Liquiditat Autonòmic.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 5712/12, presentat pel
president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, Sr.
José Ignacio Aguiló i Fuster, mitjançant el qual tramet
l'Informe de funcionament de l'ATIB durant el 2011.

Passam al tercer i darrer punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’escrit RGE núm. 5712/2012, presentat pel president de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe de funcionament de l’ATIB durant el 2011.

Intervencions dels grups parlamentaris. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, voldria ressaltar, en primer lloc,
que parlam de l’informe de funcionament de l’Agència
Tributària de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2011.
Ho dic perquè la Llei de creació d’aquesta agència tributària
autonòmica, en el seu article 26, crec que és, diu molt clarament
quin és el termini en què s’ha d’aprovar i presentar al Parlament
aquest informe, i així es va fer, he de dir, no dic el contrari; en
concret, aquest informe té registre d’entrada al Parlament el 29
de juny del 2012. Som a mitjans del mes de març del 2013, jo
crec que..., no sé si és el moment i l’hora d’un debat sobre un
informe que porta els mesos que porta esperant poder arribar a
la comissió, però, repetesc, un informe que entra el juny de
2012 i el març, a la segona quinzena de març és quan es pot
veure, diu poc a favor de l’agilitat quant al debat pressupostari
i tributari en aquesta comunitat autònoma.

El contingut de l’informe, assenyalar que és un ampli
informe que fa referència als ingressos obtinguts en diferents
conceptes; que fa referència a tots aquells tributs que són propis
de la comunitat autònoma; a aquells que són cedits, d’una
manera o d’una altra, i especifica els ingressos dels anys que
corresponen a aquest informe. 

No és ara el moment d’obrir el debat sobre el resultat de
l’informe, tendrem l’oportunitat en el seu moment, una vegada
analitzat detingudament cada un dels casos d’aquest, repetesc,
ampli informe, de fer propostes de debat si s’entén oportú i
necessari i sense cap dubte així ho farem. 

És important també aquest informe perquè especifica
qüestions rellevants en aquests moments, qüestions com
modificació d’organització de l’Agència Tributària, perquè,
com a mínim, per part del nostre grup posam en dubte l’eficàcia
de determinades decisions en matèria de reorganització. Fa
referència a plans concrets i específics, com és el Pla de lluita
contra el frau, del qual també tenim seriosos dubtes. I fa
referència a capítol de personal i si tenim en compte què li
espera a l’Agència Tributària d’ara endavant, quant a la feina
que li ve a sobre, amb l’aprovació, pràcticament segura atesa la
majoria del Partit Popular en el Parlament, de la futura llei de
nous imposts per a aquest exercici 2013, ens plantejam que
determinades restriccions, de caire de personal o de mitjans
tècnics, que es poguessin donar en el si de l’Agència Tributària
dificultaran de manera important la gestió que aquesta agència
ha de fer de la política tributària en aquesta comunitat
autònoma.

Com dic, són temes tots ells prou importants com per ser
analitzats un a un i detingudament i que, sense cap dubte, ens
permetran a tots valorar i proposar, si n’és el cas, debats d’ara
endavant en aquesta comissió o en el Plenari del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També fer el mateix comentari
d’abans, que la comissió va com a molt saturada i els temes es
perllonguen en el temps, tal vegada això no és un problema ben
bé de la comissió, sinó que s’hauria d’organitzar a nivell de
Reglament del Parlament d’una altra manera. El que sí és cert
és que aquest informe també té més de mig any, pràcticament.

L’Agència Tributària és un organisme relativament nou, per
tant, es fa difícil també comparar amb altres anys el seu
funcionament. Sí que és ver que tot i ser nou i estar començant,
començant entre cometes perquè du un parell d’anys recollint i
cobrant imposts als ciutadans, el Partit Popular ja hi ha volgut
fer modificacions aquesta legislatura, i una propera la veurem
en aquesta mateixa comissió d’aquí a un parell de setmanes,
amb les modificacions, amb l’eliminació del Consell Assessor,
vull dir, aquesta transparència que reclamàvem abans, aquesta
necessitat de participació en democràcia al Partit Popular, fins
i tot, li molesta el Consell Assessor dins l’Agència Tributària.

En general, pel que hem pogut mirar, no hi ha moltes coses
a dir en el sentit de dir, de criticar, de la tasca de l’Agència
Tributària. Sí, tal vegada, lamentar que hagi desaparegut aquesta
comissió que hi havia per al seguiment del frau, s’ha creat un
comitè o un altre grup de treball amb l’Agència Tributària
Espanyola, però pensam que és un tema prou important com
perquè s’hi destinin tots els mitjans possibles perquè aquests
dies que parlam de nous imposts i de necessitat d’ingressos per
part de la comunitat autònoma, per mantenir els serveis als
ciutadans, que no dubtam de la necessitat de tenir ingressos, els
propis tècnics de l’Agència Tributària, tant de les Illes Balears
com de l’estatal, diuen que es podrien recollir molts i molts de
milions si s’incidís encara més en la lluita contra el frau.

Per tant, m’imagín que això no es pot imputar a l’Agència
en si sinó als directius que així ho han volgut i esperar que a un
futur es puguin dedicar més mitjans i més personal perquè,
evidentment, si hi ha una millor recaptació i si s’evita tot el frau
els ciutadans veuran millors condicions i millors serveis, o
haurien de veure millors condicions i millors serveis, per part de
l’administració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Només unes petites
puntualitzacions o fer una petita referència a aquest informe. Un
informe que crec, i ho posa el mateix informe, té o que
l’Agència Tributària té tres importants línies d’actuació, que
convé destacar-les: la primera línia d’actuació és la lluita contra
el frau fiscal. L’altre dia el vicepresident va ser aquí per explicar
quines actuacions havien fet, quins són els resultats d’aquesta
lluita contra el frau i hem de dir que són, certament, molt
satisfactoris tots els èxits obtinguts en la lluita contra el frau,
amb menys recursos hem tengut més èxits en la lluita contra el
frau.
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Una altra línia d’actuació, facilitar als contribuents el
compliment de les obligacions tributàries i es posa en marxa i,
de fet, la pàgina web de l’ATIB es converteix en un referent
entre els portals tributaris. Jo crec que és importantíssim que les
noves tecnologies ajudin, que siguin un instrument àgil perquè
els contribuents puguin de la millor manera possible accedir als
serveis de l’ATIB i a la informació de l’ATIB i puguin també
complir les seves obligacions tributàries.

I una altra línia d’actuació, és implantar una administració
tributària de qualitat, àgil, eficaç i propera al contribuent. Jo
crec que són les línies d’actuació que ja hi eren l’anterior
legislatura, que continuen en vigor dins aquesta i que són, jo
crec, les tres línies d’actuació que l’ATIB ha de dur a terme.
Crec que són molt encertades.

A partir d’aquí, crec que el que hem de fer, en tot cas, és,
reflexionant o analitzant més detalladament l’informe aquest, a
partir d’aquí, treure conclusions, treure propostes de resolució,
fins i tot poder fer debats amb més profunditat sobre aspectes
més concrets. 

En tot cas, i per la nostra part, donam per benvingut i ben
rebut aquest informe i només ja, per acabar, quan es parla que
en aquesta comissió hi ha temes molt retardats, i ho hem vist en
diverses comissions, crec que aquesta comissió té un petit
handicap i és que pràcticament en octubre, novembre entre
comissions de pressuposts, doncs, evidentment és que no hi ha
temps, en tot cas, vostès que tenen molta confiança amb el
president li diguin que sigui més àgil en la tramitació de les
propostes, però jo crec que certament es fa tot el possible perquè
sigui el més àgil possible i, a més, per ordre de prioritat. Pel que
sigui ens ha tocat avui parlar d’aquest informe. En qualsevol
cas, ja dic, benvingut sigui i ben rebut sigui aquest informe.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. No sé si volen fer ús del torn de
rèplica?

Doncs, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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