
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 58
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Xico Tarrés i Marí

Sessió celebrada dia 22 d'octubre del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 10291/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar les inversions
per a les Illes Balears en els pressuposts generals de l'Estat. 1202

II. Debat de l'escrit RGE núm. 7291/13, presentat pel Sr. José Vicente Marí i Bosó, president de l'Agència Tributària de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2012. 1206



1202 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / 22 d'octubre del 2013 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots, benvinguts. Després d’un matí una
miqueta llarg, començam aquesta comissió i en primer lloc, com
sempre, demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sr. President, Eulàlia Llufriu substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Marc Pons substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, més substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miguel Àngel Jerez substitueix
Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Proposició no de llei RGE núm. 10291/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar les
inversions per a les Illes Balears en els pressuposts generals
de l'Estat.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de la proposició no de llei RGE núm. 10291/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incrementar inversions per a les Illes Balears en els pressuposts
generals de l’Estat.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, avui és un dia intens dins de la vida parlamentària i en certa
manera ha estat intens perquè hem tingut l’oportunitat de
debatre en diferents espais la incidència que els pressuposts
generals de l’Estat tenen a la nostra comunitat autònoma.

Ha comparegut el conseller, hi ha hagut una interpelAlació,
perdó, del conseller explicant la situació de les inversions
estatutàries. Hi ha hagut avui una compareixença per
incompliment del conseller Marí, també per retre compte del no
creixement dels pressuposts generals de l’Estat l’any 2013. Hi
ha hagut preguntes també al conseller Marí avui matí i també al
propi President Bauzá, entorn a la incidència dels pressuposts
generals de l’Estat i les conseqüències que tindrà açò sobre els
comptes i els ciutadans de les Illes Balears. I jo crec que hi ha
almanco qualque punt d’encontre entre totes les forces
polítiques. 

Crec que avui ens posàvem tots d’acord amb açò que som
davant uns mals pressuposts per a les Illes Balears. Ho ha
reconegut el propi president Bauzá, ho ha reconegut el conseller
Marí, ho han posat de manifest els diferents portaveus de
l’oposició i per tant, tenim una realitat que jo crec que és
indiscutible, les decisions de Madrid en matèria pressupostària
ens van prou malament. És vera que hi ha una doble
interpretació: per una banda, el partit que dóna suport al
Govern, el Partit Popular, diu que som davant d’uns mals
pressuposts, però encara hi ha marge de maniobra, i en canvi,
des de l’oposició deim: som davant uns mals pressuposts i,
malauradament l’experiència viscuda fins ara, basta mirar el
pressupost de l’any passat, però també els del 2012, sabem que
el marge de maniobra és tan petit per pensar que no hi haurà una
capficada o una millora substancial de les inversions de l’Estat
a la nostra comunitat autònoma.

I davant d’aquest panorama, quan des del Grup Socialista
vam tenir coneixement dels pressuposts generals, ens va
semblar que el Parlament no podia passar de puntetes davant
d’aquesta situació i vam decidir preparar una proposició no de
llei, on hi hagués un posicionament clar del Parlament de les
Illes Balears, nosaltres voldríem i esperam, escoltades avui les
diferents reflexions dels diferents grups polítics, que pugui ser
per unanimitat, voldríem fer un plantejament de dir: una
inversió de 66 euros per habitant a les Illes Balears, quan hi ha
comunitats autònomes que la inversió serà de 550 euros per
habitant, com és el cas de Castella-Lleó, però d’altres com
Cantàbria o Extremadura que passen dels 300 llargs, són
diferències massa grosses. Quan a més a més, tenim reconeguts
per l’Estatut d’Autonomia l’obligatorietat de tot un seguit
d’inversions que s’haurien de produir i no es produeixen, parl de
les inversions estatutàries, açò reforça encara molt més el fet
d’allò que representa poder millorar les inversions a través dels
pressuposts generals de l’Estat a la nostra comunitat autònoma.
I davant d’aquesta realitat duim avui aquí aquesta proposta.

No em vull estendre amb les xifres, perquè insistesc que al
llarg d’avui s’han repetit prou vegades, nosaltres senzillament
fèiem una proposició no de llei que consta bàsicament de dos
punts: el primer, és que “El Parlament de les Illes Balears
rebutja les inversions fixades en els pressuposts generals de
l’exercici 2014", rebutjam aquests pressuposts, perquè tothom
ho ha expressat d’un amanera o d’una altra avui matí. I el segon
és que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions que estiguin al seu abast,
perquè al llarg de la tramitació dels pressuposts generals de
l’Estat, s’incrementin les inversions establertes, nosaltres deim
almanco que puguem arribar a la mitjana de la inversió per
càpita a nivell de l’Estat espanyol”. Som a la cua, demanam
almanco ser a la mitjana, el que ens pertocaria és ser per
damunt, perquè hem de recordar que 400 milions d’euros que és
el que marca l’Estatut d’Autonomia, açò són uns 350 euros per
habitant, que és el que realment ens pertocaria. No volem
demanar el compliment sencer de les inversions estatutàries,
almanco posem-nos a la mitjana. I en aquest sentit per tant, van
aquestes dues propostes. 
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Jo he entès, s’ha expressat d’una manera prou clara, veurem
les actes els pròxims dies del plenari d’avui matí, que aquest
rebuig al pressupost s’ha posat de manifest i que també hi ha un
clar compromís del Govern autonòmic per millorar les
inversions en aquest període que encara està obert i que de fet
ningú sap encara com acabarà. Per tant, esperam que no hi hagi
d’haver massa debat, ho deix a la consideració en qualsevol cas
dels diferents portaveus. Creim que seria bo per a les Balears
que hi hagués una proposta del Parlament que sortís per
unanimitat de tots els grups polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Dir que s’ha presentat una esmena
RGE núm. 11137/13 per part del Grup Parlamentari MÉS. Per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, President, diputades, diputats, bones tardes a tots i
a totes. No és nou aquest debat, com diu el Sr. Marc Pons, avui
n’hem parlat àmpliament i per tant jo no m’hi estendre gaire en
la meva intervenció. Per al nostre grup parlamentari en termes
globals els pressuposts generals de l’Estat per al 2014 són els
pressupost de la doble submissió, de la submissió primer de tot
de la centralitat que haurien d’ocupar les persones en la
preocupació dels polítics i de la submissió d’aquests interessos
als interessos bancaris, cosa que ja ve o deriva de la reforma
constitucional. 

I a més, d’un desigual repartiment en les obligacions en una
situació d’extrema necessitat i allà on d’alguna manera es
participa, qui estigui d’acord amb aquests comptes, que l’Estat
es queda amb un 3,7% de la distribució dels objectius de dèficit,
les comunitats autònomes un 1% i els municipis, que són les
institucions més mal finançades i que més competències
arrosseguen, han de tancar el 2014 amb un dèficit zero. Cosa
que suposa, justament, i té gràcia que siguin aquells que més
defensen la idea d’Espanya, una ruptura no només social sinó
territorial d’Espanya. I on la càrrega de les administracions que
gestionen l’estat del benestar que són les comunitats i els
municipis siguin castigats novament per aquests pressuposts
com mai ho havien estat.

I són també els pressuposts de la submissió de les Illes
Balears i de consolidació d’aquesta deriva des del 2012, perquè
ja duem pressuposts generals del 2012, 2013 i ara 2014, si entre
tots i totes no hi posam remei, que Balears queda a la cua de la
cua en inversions territorialitzades, cosa que no és justificable
de cap de les maneres.

I en aquesta línia, nosaltres no tenim diputats i diputades en
el Congrés, però tenim amics, i a través dels diputats de
Compromís ja hem presentat esmenes a aquest pressupost
general de l’Estat per al 2014, per corregir aquesta situació, en
dues línies: una, situar-nos a la mitjana, que és el que planteja
aquesta proposició que presenta el Grup Socialista i a la qual
donarem suport, esmenes per situar-nos a la mitjana en
inversions territorialitzades, pujar d’aquests 60 i busques
d’euros fins als 200 i busques, i en això hem presentat esmenes

a diferents projectes concrets d’inversió per a les nostres illes.
I segon, inversions estatutàries, nosaltres pensam que no és de
rebut dir, com hem sentit avui en aquest Parlament, que bé, si
l’Estatut és una llei orgànica, les inversions estatuàries que estan
associades a l’Estatut i a la disposició addicional novena, sí
formen part d’una llei orgànica, però ja veurem si es compliran,
perquè ens entenguem.

Nosaltres pensam que això és una vergonya, que ho es
també que ho digués ahir en roda de premsa la portaveu del
Grup Parlamentari Popular i que no és aguantador que es
continuïn escudant amb arguments de gestió o herències
rebudes, per continuar justificant una factura insostenible de
l’Estat i un balanç absolutament desequilibrat de l’Estat cap a
les Illes Balears o, si volen, de les Illes Balears cap a l’Estat.
Crec que d’aquest discurs, almanco en els darrers temps, fins i
tot el Grup Parlamentari Popular hi participa. Se’ns ajunta en
aquest pressupost tot el que arrossegam en termes de
maltractament, tant a nivell del sistema de finançament, que
també n’hem parlat molt en aquesta comissió, com també amb
un règim econòmic especial, atès que el teníem no ha estat
capaç de compensar els greuges i els dèficits que suposa la
nostra situació insular, de doble i de triple insularitat en alguns
casos.

I enguany ens trobam amb una espècie de déjà vu del que ja
va passar l’any passat, perquè l’any passat ja va sortir el Sr.
Miquel Ramis a dir, “No, aquests pressuposts no són justs per
a les Illes Balears” i en un parell de dies també el Grup Popular
va dir “No, aquests pressuposts no són justs amb les Illes
Balears”, però a l’hora de la veritat ni en Miquel Ramis, ni cap
diputat del Grup Parlamentari Popular va presentar cap esmena
i només la senadora autonòmica del Partit Popular, triada per
aquesta cambra, sí que va presentar una esmena per a un tema
de carreteres, que ni de lluny corregeix el que nosaltres entenem
que és una situació absolutament injusta. El Sr. Ramis, ho he dit
en altres ocasions aquí, és bo per lladrar, però a l’hora de fer, ja
és més complicat.

Aquest grup parlamentari està cansat d’aquesta distància
entre dir i lamentar-se i fer, i jo crec que els ciutadans més
encara, independentment de qui sigui el polític o el color polític
protagonista d’aquesta distància, cada vegada més abismal entre
el que es diu i el que es fa. I és hora de banyar-se i per això
nosaltres presentam avui una esmena a la proposició del Grup
Socialista perquè es banyin i sobretot perquè es banyi qui més
capacitat d’incidir té en aquest moment. Ja sé que em diran que
bé, que no importa, que incidir és el que ja fan; no, fer és
esmenar aquests pressuposts, com nosaltres ja hem fet, i si no
presenten esmenes, també tenen la possibilitat de votar les
nostres, que supòs que presentarà també el Grup Parlamentari
Socialista, les que pensin que són més convenients per a
Balears. Però dir que “estam fent gestions”, nosaltres pensam
que és un argument que, amb totes les cartes que hi ha sobre la
taula, no es pot aguantar ni defensar amb un mínim de decència.
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El que plantejam és això, que els senadors, senadores,
diputats, diputades elegits per la circumscripció de les Illes
Balears i per aquest Parlament, independentment del partit que
siguin, esmenin aquests pressuposts, per situar-nos com a mínim
a la mitjana; perquè està molt bé dir que sí, que volem estar a la
mitjana, però l’altra cosa és fer. I avui la nostra esmenta no té
altra intenció que aquesta, que passin del dir al fer i passem als
fets, que és el que espera la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. En torn de fixació de posició per al grup
que no ha presentat esmenes, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del Partit Popular
realment estam d’acord que les inversions que ens arriben amb
els pressuposts generals de l’Estat són dolentes i són injustes per
a Balears, aquest és el punt d’acord. Una altra cosa és que els
pressuposts siguin dolents.

La partida d’inversions territorialitzades és dolenta per a
Balears, no compartim per tant, el primer punt, que quasi
l’hauríem de modificar, però el primer punt ralla de rebutjar el
projecte de llei de pressuposts generals. I lògicament nosaltres
no rebutjarem uns pressuposts que continuen en la senda de
consolidació fiscal, de reducció del dèficit; uns pressuposts que
continuen la línia que ja es va iniciar a principis de legislatura
de l’Estat per reduir la prima de risc, que tan bons resultats ha
donat ara i ara, gràcies a aquesta reducció de la prima de risc,
podem augmentar un 4,4% la despesa social. És a dir, no
votarem en contra d’uns pressuposts que augmenten un 4,4% la
despesa social. No votarem en contra d’uns pressuposts que no
pugen impostos, sinó que fins i tot baixen impostos de forma
selectiva per a emprenedors.

Uns pressuposts que continuen amb el compromís de
reducció del dèficit. Uns pressuposts que avalen el sanejament
de les finances públiques i que intenten a més, recuperar el
creixement econòmic. No votarem en contra dels pressuposts on
hi ha unes mesures tributàries d’estímul del creixement, amb
una dotació de més de 2.000 milions d’euros, no votarem en
contra d’açò. No votarem en contra d’uns pressuposts en què la
política d’educació s’incrementa en un 10,6%, fins un total de
2.150 milions. No votarem en contra d’uns pressuposts que
augmenten en 250 milions les beques, un increment d’un
21,5%. No podem votar en contra d’uns pressuposts on la
partida destinada, per exemple, a descompte aeri, també
augmenta.

Per tant, és a dir, sí que és cert que la partida d’inversió
territorialitzada és dolenta i per tant rebutjam aquesta partida
d’inversió territorialitzada, però estam a favor d’aquests
pressuposts perquè hi ha molts de motius per estar-hi a favor.

Dit açò, sorprèn també la gran preocupació dels partits de
l’oposició en el tema de les inversions. Inversions que quan
arribaven i avui el conseller ho ha dit molt clar, van arribar 297
milions d’euros per a inversions territorialitzades i d’aquests
297 milions d’euros que havien d’anar a unes determinades
inversions, es van gastar 150 milions en despesa ordinària.
D’açò el Sr. Pons i el Sr. Abril no diuen res, tanta preocupació
per les inversions i quan tenien els doblers per invertir, els
gastaven en una altra cosa. D’açò segurament qualque dia
n’haurien de retre compte.

Hem d’arribar a la mitjana? Hem d’arribar a la mitjana, però
és que no hi hem arribat mai, i avui també el conseller ho deia,
de l’any 1964 al 2004 Balears ha anat per davall la mitjana; no
només no hem convergit amb la mitjana espanyola, sinó que de
cada vegada hem anat pitjor. Però si analitzam els pressuposts
darrers, l’any pitjor, el 2009, per exemple, on rebíem 493
milions en inversions i la diferència amb la mitjana era de 80
euros per càpita. O el 2008, en el 2008 hi havia una diferència
de 223 per càpita de la inversió que arribava a Balears amb la
mitjana espanyola.

Què va fer el Govern? El Govern va rebre l’any passat 78
milions d’euros en inversions, els pressuposts del 2013. Va fer
feina i es varen posar les esmenes adequades i vam aconseguir
90 milions d’euros addicionals, que no hi eren, 90 milions
d’euros. La inversió de 2013 són 168 milions d’euros, que ens
situen a 74 euros per càpita per davall la mitjana, és cert, però
vam aconseguir més del doble del que ens posaven inicialment.
Per tant, vam fer feina i vam aconseguir 90 milions. Ara
tramitam un projecte de pressuposts, deixem fer el Govern,
deixem fer els diputats, deixem fer tota aquesta feina amb els
ministeris per aconseguir més inversió per a Balears. 

Per tant, nosaltres proposam que en el primer punt..., bé el
primer punt, si no es modifica tal com està redactat el votaríem
en contra; és a dir, nosaltres no rebutjarem el projecte de llei de
pressuposts, en tot cas podríem rebutjar la partida d’inversions
territorialitzades dels pressuposts generals, aquesta seria una
possibilitat.

El segon punt nosaltres estaríem a favor també de modificar-
lo i que quedés redactat de la següent manera: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer totes
les gestions que siguin al seu abast perquè al llarg de la
tramitació dels pressuposts generals de l’Estat s’intentin
incrementar les inversions establertes per a les Illes Balears,
amb l’objectiu de situar-les en la mitjana estatal.” Dic açò
perquè, lògicament, no depèn del Govern balear, no depèn dels
diputats i senadors nostres aconseguir que arribem a la mitjana,
evidentment hi ha el Govern central que té molta cosa a dir en
aquesta qüestió. Per tant, nosaltres podem intentar, podem
negociar, podem fer els esforços oportuns, podem posar tota la
carne en el asador, però evidentment arribarem on puguem
arribar. I el que està clar és que volem millorar en molt la xifra
actual d’inversió que ens arriba amb els actuals pressuposts
generals.

I per altra banda, afegiríem un nou punt on, en lloc de
reclamar...
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(Remor de veus)

... no, seria in voce, que posés, ja que aquí s’insta el Govern
de les Illes Balears, nosaltres el que faríem és des del Parlament
de les Illes Balears instar el Govern de l’Estat, que és l’altra part
en conflicte: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l’Estat a tenir en compte les necessitats d’inversió de les Illes
Balears, de forma que en els pressuposts generals de l’Estat les
inversions establertes per a la nostra comunitat siguin a la
mitjana estatal.” Una cosa així, ho podem redactar d’una altra
manera, però el tema és que, per una banda, estam d’acord que
facem els esforços oportuns des del Govern balear i, per altra
banda, instar el Govern central que tengui en compte que
Balears existeix, que formam part d’Espanya i que necessitam
unes inversions, com a mínim, a la mitjana espanyola.

Aquest seria un poc el plantejament que nosaltres faríem en
aquests moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, moltes gràcies. Ara procediria la suspensió de la
sessió per deu minuts, però si el grup proposant ens diu que no
fa falta i ens diu quina posició té, primer, amb l’esmena de
MÉS, si l’accepta, i per un altre costat també l’esmena del Partit
Popular.

EL SR. PONS I PONS:

Acceptarem l’esmena del Grup MÉS, d’addició, per tant
com un punt separat. Acceptam..., l’hauríem de veure escrita
perquè seria important, Sr. Camps, el fet de poder-la veure, però
amb el plantejament i amb el to que la feia també l’acceptam
perquè pugui ser votada per part de tots els grups, i...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Marc Pons, arribats a aquest punt em diu que
accepta les dues. Jo li don el torn per intervenir i ja no fa falta...

EL SR. PONS I PONS:

Sí, però després ell feia la proposta de modificació del
primer punt. Per tant jo deia que n’hi ha dues d’addició, que les
acceptam totes dues. La proposta que fa el Grup Popular, que jo
puc entendre les reflexions que poden fer, nosaltres el que sí que
demanaríem en tot cas és que l’any passat en vàrem aprovar una
que anava exactament en aquesta mateixa reflexió que vostè fa.
La tenc aquí devora; si vol la llegim i li proposaria que la
poguéssim acceptar i per tant que pugui sortir per acord de tots.

El primer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Els don un minut perquè s’ho mirin i em (...) diu si és
aqueixa mateixa?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, aturam, aturam.

EL SR. PRESIDENT:

Venga, idò.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. S’han posat d’acord? 

Primer de tot hi ha l’esmena que ha presentat el Grup
Popular, que haurien d’estar els dos grups d’acord a acceptar
l’esmena. Veig que em diuen que sí. No hi ha cap problema. 

Per tant si totes queden acceptades, Sr. Pons, jo li diria que
té la paraula, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Faré la meva intervenció i després donaria la paraula al Sr.
Camps perquè pugui llegir ell la proposta d’esmena seva
d’addició, perquè la té ell, per tal que quedi recollida.

Bé, vaig directament a les conclusions. El Grup Socialista
retira els dos punts que tenia, i per tant fa una proposta que surt
de l’acord de totes les forces polítiques, que passaré a llegir-la,
i que diu que el Parlament de les Illes Balears considera
negatives les xifres d’inversió que els pressuposts generals de
l’Estat destinen a les Illes Balears per a l’any 2014, i insta el
Govern de les Illes Balears a fer totes les gestions que estiguin
al seu abast per situar la nostra comunitat com a mínim en la
mitjana per càpita d’inversió estatal.

Vull recordar que aquest acord és el mateix que es va
prendre fa ara un any, també en aquesta mateixa comissió, per
acord de totes les forces polítiques, i per tant canviam el 2013
pel 2014. 

Queda, per tant, aquesta esmena. Queden retirades les dues
propostes que nosaltres dúiem. El Grup Socialista accepta
l’esmena del Grup MÉS, també, que no fa falta llegir-la perquè
està ja registrada i per tant en tenen vostès coneixement, i en
aquest sentit hi hauria tres punts de votació: el primer punt que
he llegit jo, el segon que fa referència al Grup MÉS, i el tercer,
que és el Sr. Camps en tot cas passarà a llegir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Camps, idò llegeixi.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Una coseta que ara em deia,
i té raó, allà on posa "pressupostos" hauria de posar "projecte de
pressupostos".
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EL SR. PONS I PONS:

Farem aquest canvi de canviar pressuposts, que no ho són
encara, per projecte de pressuposts. El conseller Marí no ens ha
deixat de recordar, efectivament, aquest petit matís, i per tant
l’incorporarem.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I ell ho ha après molt bé i per açò...

(Rialles)

Idò llegiré l’altre punt. Seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a tenir en compte les
necessitats d’inversió de les Illes Balears de forma que en els
pressupostos generals de l’Estat les inversions establertes per la
nostra comunitat estiguin a la mitjança estatal.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Camps. Idò votam aquests tres
punts. En primer lloc passaríem a votar la proposta que vostè
ens ha llegit, que seria per unanimitat, que l’aprovaríem, vull
entendre. Idò el primer punt s’aprova per unanimitat.

El segon incorpora l’esmena del Grup MÉS, que supòs que
l’hem de votar.

Idò vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 vots en contra, cap...

EL SR. PRESIDENT:

No, al revés, serien...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ah, teniu raó, perdó, 5 vots a favor, 8 vots en contra, cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I passam al tercer punt, que és la proposta que ens acaba de
llegir el portaveu del Grup Popular. L’hem de votar o hi estam
d’acord? L’hem de votar. No importa. Idò l’aprovam per
unanimitat.

Molt bé. Idò en conseqüència queda com queda la
Proposició no de llei RGE núm. 10261/13, relativa a
incrementar inversions a les Illes Balears en els pressupostos
generals de l’Estat.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia... 

(Remor de veus)

No, no, no ...relatiu a l’escrit RGE núm. 7291, presentat pel
president de l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet l’informe de funcionament de l’ATIB durant el
2012.

Crec que aquí hi ha hagut una confusió amb algun
document. Si vol, Sr. Boned, que facem un recés, un petit
recés... Sí, jo ho entenc i ara els ho explic. Feim un recés d’un
minut.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 7291/13, presentat pel Sr.
José Vicente Marí i Bosó, president de l'Agència Tributària
de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'informe
de funcionament de l'ATIB durant el 2012.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam, com deia, al segon i darrer punt de
l’ordre del dia, que és l’escrit RGE núm. 7291/13, presentat pel
president de l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant
el qual es tramet l’informe de funcionament de l’ATIB durant
el 2012.

Per part dels grups parlamentaris en primer lloc té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Boned, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, hem d’assenyalar que estam
davant un informe genèric, de funcionament anual de l’Agència
Tributària, molt ample, amb molta informació i densa
informació, que ha de ser i serà objecte d’anàlisi més detinguda
a partir d’aquests moments, i a partir de la qual farem
consideracions per via de propostes, si ho entenem necessari, a
partir d’aquests moments.

Sobre el funcionament de l’exercici 2012 hi ha temes a tenir
en compte, perquè hi ha adaptacions que es varen proposar en
el seu moment de funcionament de l’Agència Tributària,
algunes d’elles fetes efectives i d’altres que no, i entenem que
les adaptacions de l’Agència Tributària a aqueixes propostes i
el resultat que puguin haver ofert, com he dit abans han de ser
objecte, si n’és el cas, d’algun debat particularitzat en algunes
de les qüestions a què fa referència l’informe.

Dit tot això no m’estendré molt més en la meva intervenció,
perquè repetesc que ens donam per assabentats de tota la
informació que recull l’informe, i a partir d’anàlisi detinguda i
detallada de cada un dels apartats que recull farem les oportunes
aportacions per via de propostes en el futur en aqueixa comissió
i en el plenari, si s’entén necessari.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari MÉS,
Sr. Abril té la paraula, també per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

(...) per la meva inexperiència pensava que avui també venia
el conseller, i esperava... Igualment m’he mirat el document i
faré quatre pinzellades.

Primer hem de valorar positivament que s’hagi presentat
aquest informe en temps i forma, que s’hagi millorat respecte a
la vegada anterior perquè era el mes de març quan es debatia o
quan es mirava l’informe de 2011 de l’Agència Tributària de les
Illes Balears; per tant hem millorat almanco en temes de
terminis, dins la legalitat, res més a dir.

Queda clar jo crec que amb una anàlisi molt per sobre del
que són els ingressos tant de tributs propis com cedits de la
comunitat autònoma, que hi ha molt per on créixer i per on
créixer en capacitat d’aqueixa agència tributària, però per això
fa falta una política fiscal clara. 

No hi ha gaire elements que ens hagin cridat l’atenció, al
nostre grup parlamentari; sí una curiositat que m’agradaria
compartir amb vostès, que són els més de 2 milions d’euros
d’entrada de l’ecotaxa, que va ser derogada el 2007, que si
hagués vengut el conseller m’agradaria haver-li demanat si són
tan benvolents i flexibles amb tots els contribuents com ho són
amb els que han de..., amb els que havien de pagar l’ecotaxa. 

Hem de dir, que ja ho vàrem fer en el debat de l’informe
anterior, que és una llàstima al nostre parer que s’eliminàs el
grup que hi havia de lluita contra el frau fiscal; que allò adient
seria que hi hagués un pla d’acció clar, hi ha un apartat a
l’informe sobre frau fiscal que dóna comptes de les accions que
tenen previstes en l’àmbit de la comissió mixta amb l’Agència
Tributària estatal, però nosaltres trobam a faltar un pla d’acció
contra el frau fiscal en condicions, perquè per aquest concepte
l’informe només assenyala que s’han pogut recaptar per les
diferents accions de què dóna compte l’informe poc més de 2
milions d’euros, també, i això a nosaltres ens sembla, en relació
amb les dades que ha donat per exemple el Sindicat de tècnics
d’hisenda, el GESTHA, valorant o estimant el frau fiscal
existent a les Illes Balears, ens pareix que és una xifra molt
petita i que es podria incrementar molt si realment hi hagués un
pla d’acció en condicions contra..., un pla d’acció en condicions
ja..., s’hi han d’anar posant, de lluita contra el frau fiscal, perquè
ens pareix una pota essencial de qualsevol política fiscal, i a
més un eix principal de la feina d’un organisme com l’Agència
Tributària.

Des del Grup Parlamentari MÉS som molt partidaris de
reforçar l’Agència Tributària de les Illes Balears. Quan
nosaltres -i els ho he dit en altres ocasions- parlam de sobirania
fiscal vol dir justament reforçar instruments com aquest, de
capacitat de recaptació pròpia, i al mateix temps lamentam que
això no és possible mentre hi hagi els titubejos no ja del
tractament de l’Estat cap a les Illes Balears, tot i que hi ha hagut
un augment d’algunes dècimes en la recaptació dels tributs
cedits a la comunitat, però sí que amb la política fiscal de
titubejos d’aquest govern de les Illes Balears, que ens va fer

aprovar, i ho he dit en altres ocasions, un projecte de llei de
pressuposts per al 2013 -ja veurem com es reflecteix això a
l’informe de l’any que ve-, i llavors va retirar els impostos, i ara
veurem com acaba el tema, això no és manera d’enfortir ni
aquesta agència tributària ni la sobirania fiscal que per a
nosaltres és necessària per poder dur endavant justament les
polítiques necessàries en aquests moments.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Fidalgo té la paraula, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Es cierto que nos encontramos ante
un informe extenso i vasto. No me gustaría hacer un análisis
exhaustivo, pero sí que he tenido la oportunidad de anotar
ciertos cambios y ciertas tendencias que creo que son lo
suficientemente significativos para que los tengamos en cuenta,
para que los pongamos sobre el papel, y para que tengamos un
reconocimiento de la labor que a día de hoy está haciendo la
Agencia Tributaria de las Islas Baleares, la ATIB.

La ATIB para empezar es hoy -y lo dicen los números- más
eficiente que en 2011 y que en 2010. Recauda más y mejor con
menos disponibilidad presupuestaria. Entonces la eficiencia en
la gestión es posible. Lo demuestran los datos: ha existido una
variación en el presupuesto de la Agencia Tributaria de las Islas
Baleares del 47,8% del 2009 al 2013; si en 2009 se contaba con
un presupuesto de 15,9 millones de euros en el 2013 se
destinarán 8,3, y siendo así, señorías, se ha recaudado más, se
ha inspeccionado más, se han abierto y resuelto más expedientes
en menos tiempo, y en adición se ha implementado un
verdadero acceso transparente y accesible mediante la
aplicación electrónica de la administración tributaria. Todos
estos son datos que están a disposición de ustedes en el informe
que se presenta hoy.

En definitiva la ATIB nos demuestra que la eficacia y la
eficiencia en la gestión son posibles, que no da igual quien
gestione sino que es posible hacerlo mejor aún con menos
recursos, mejorando todos los indicadores. Yo creo que el
informe es una buena muestra de ello.

Ha aumentado -y ya se ha dicho aquí de manera indiciaria-
la recaudación de tributos cedidos, subió sucesiones y
donaciones un 2,2% y transmisiones patrimoniales en torno a un
13,2%. En líneas generales la ATIB ha gestionado en 2012 unos
ingresos globales de 731,5 millones de euros teniendo oficina en
cada una de las Islas Baleares. 
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La ATIB ejerce su función, como ustedes saben, básica
utilizando también el mecanismo de colaboración con otras
entidades locales, luego me extenderé hablando sobre esta
circunstancia particular: la Agencia Tributaria nacional,
colegios profesionales y, como ustedes saben, también entes del
sector público. En eso también la Agencia Tributaria de
Baleares ha dado un paso fundamental.

Y en cuanto a la transparencia, de esos 69 convenios que
hoy tiene vigentes la ATIB, firmados en colaboración para
gestión, inspección y recaudación tributaria, a día de hoy son
públicos. La legislatura pasada, señorías, no lo eran. Hoy todo
el mundo sabe qué cobra la Agencia Tributaria de las Islas
Baleares por gestionar, y la recaudación de esos tributos cómo
y de qué forma debe realizarse. Eso no ocurría hace varios años.
Todos los convenios, como ustedes sabrán, ya han sido
publicados en el Boletín Oficial de las Islas Baleares para
conocimiento de toda la ciudadanía.

Y en cuanto a las actuaciones de regularización a 31 de
diciembre de 2012, vulgarmente conocidas como de lucha
contra el fraude, encontramos datos positivos. En vía de gestión
se ha aumentado un 31,3% la recaudación; en inspección se ha
aumentado un 68%. En suma, se ha mejorado en total más de un
40% el importe de deuda con la administración que ha sido
descubierta, es decir que antes de la inspección obviamente
permanecía oculta. Y si hablamos de delitos fiscales
investigados en colaboración con la Abogacía de la comunidad
autónoma, dice el informe que se ha aumentado la recaudación
en más de un 30%, de 2,49 millones de euros en 2011 a 3,5
millones de euros en el año 2012.

Igualmente, si al leer el informe recabamos en el coste de las
liquidaciones realizadas, es decir, las actuaciones que ha
realizado la ATIB, observamos lo siguiente: han aumentado un
118% las declaraciones complementarias con respecto al 2011
y un 272% el número de actas, igualmente respecto al 2011; el
total de liquidaciones realizadas ha aumentado un 125%
rebajando además un 41% el coste unitario por actuación de la
Administración Tributaria de las Islas Baleares. Ahora, cada
actuación de la Administración Tributaria de Baleares cuesta
menos al contribuyente y es más eficiente. Se ha aumentado un
185% los expedientes revisados que son, como ustedes saben,
aquellos escritos o documentos que se inspeccionan para un
mejor control tributario y legal. 

Esto no son datos que yo subjetivamente esté interpretando,
sino que -insisto- son números que se extraen del informe que
tienen ustedes a su disposición.

En vía ejecutiva se ha aumentado un 23% el número de
certificaciones cobradas y en más de un 9% el importe
recuperado, de 7,1 a 9,3 millones de euros.

La colaboración interadministrativa también funciona. La
ATIB también colabora más y mejor con la Agencia Tributaria
Estatal y las diligencias de colaboración, que son aquellas en las
que la Administración Tributaria detecta en la gestión y
recaudación y colabora con la ATIB que reenvía asimismo a la
Agencia Tributaria Nacional enviadas por la ATIB a la Agencia
Tributaria Estatal, han aumentado un 466% respecto al año
2011.

Voy concluyendo, Sr. Presidente, no sin antes referirme al
enorme impulso que también se ha dado a la administración
electrónica en la Agencia Tributaria de las Islas Baleares que
creo que también merece un reconocimiento.

Ha aumentado un 1.267% el pago de tasas administrativas
a través del portal electrónico de la Administración Tributaria
de las Islas Baleares y un 370% el número total de pagos on
line.

Hay que destacar un repunte de un 140% de las escrituras
presentadas también por vía telemática y han aumentado más de
un 300%, es decir, de 2,4 a 7,5 los millones de visita a la web de
la Administración Tributaria de las Islas Baleares.

Creo que este es un buen dato que nos permite esclarecer
cuáles son las ventajas de la administración electrónica que hace
sinceramente ganar a lo público en comodidad para el
ciudadano, en eficiencia y en ahorro de costes. 

Para concluir y para acabar, no quiero olvidar que el informe
pone también de manifiesto que el plazo medio de resolución de
recursos, solicitudes, aplazamientos e ingresos indebidos a la
Administración Tributaria de las Islas Baleares se ha reducido
un 34% en solo un año, lo que sinceramente da buena muestra
de cuál es el beneficio de hacer bien las cosas y, en nuestra
opinión, la Agencia Tributaria las ha hecho bien.

En conclusión, Sr. Presidente, creo que el informe evidencia
que en la gestión, recaudación e inspección se ha avanzado, los
indicadores evidencian que se está realizando una buena labor
gestionando de manera eficaz y eficiente los recursos públicos
para hacer, en definitiva, más con menos que es de lo que se
trata.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fidalgo. En torn de rèplica, no sé si vol la
paraula..., sí, Sr. Boned. Idò té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Just un minut, no més, perquè tal com he dit són moltes les
xifres i les aportacions i la informació que recull l’informe.

El Sr. Fidalgo ha fet referència a alguna d’aquestes, jo,
simplement, quan es parla de l’increment de la recaptació i es
posa com a exemple la millora en les transmissions
patrimonials, en successions i donacions, no entraré ara a posar
en dubte aquest increment, però sí que podríem segurament
obrir un debat sobre què provoca i què produeix aquest
increment de la recaptació, si és únicament i exclusivament,
com en algun moment s’ha dit, la millora de l’eficiència amb
menys mitjans o si hi ha alguna altra circumstància, i no em
referesc únicament i exclusivament al contingut de l’informe en
sí, que sí pot ser clar en aquest aspecte, però que potser ens pot
permetre posar en dubte alguna consideració, que ho faríem al
seu moment.
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Per exemple, un altre tema és el tema de la lluita contra el
frau. Jo (...), en exercicis anteriors sobre què es podia considerar
efectivament com a frau descobert i per tant recuperació
d’aquest frau, perquè no estàvem d’acord amb alguna de les
qüestions que s’apuntaven com a liquidació definitiva i,
evidentment, tampoc no quadren les xifres optimistes que
exposava el Sr. Fidalgo més detalladament i que figuren a
l’informe amb els informes i amb les aportacions que es fan des
de GESTHA, perquè, tant a nivell autonòmic com a nivell
estatal, es continua considerant deficient -i així és diu
taxativament per part de GESTHA-, la lluita contra el frau. 

És un altre tema que serà objecte de debat, en què tendrem
l’oportunitat de fer propostes i d’obrir un debat puntual i concret
sobre aquesta qüestió també en el seu moment.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. No sé si per part del grup MÉS. Com a
contrarèplica per part del Grup Popular, si vol la paraula. Sí, idò
té la paraula, Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Simplemente quería clarificar que he incidido en varias
ocasiones, Sr. Boned, en que yo no estaba haciendo
interpretaciones sobre circunstancias concretas, sino que estaba
evidenciando un aumento que pone de manifiesto el informe de
la Agencia Tributaria de las Islas Baleares para el ejercicio
2012. 

Igualmente quiero incidir en que ni la Asociación de
técnicos de hacienda ni ninguna otra plataforma o asociación al
respecto se ha pronunciado, o yo no he tenido la oportunidad,
porque no es público el informe que contradiga los datos que
dice el que hoy es objeto de debate y se nos presenta, y con
respecto a eso, creo que debemos ser honestos y dar... ¡hombre!,
si damos por inciertos los números que presenta el informe de
la Agencia Tributaria, pues, en fin, se trataría de otro debate, Sr.
Boned. 

Creo que los números son los que son. Creo, además, que
todos deberíamos alegrarnos porque la Agencia Tributaria de las
Islas Baleares recaudara más y mejor con menos presupuesto,
que fuera más eficiente, que es, en definitiva, de lo que se trata
a la hora de resaltar los números que evidencian el informe. Y
en fin, que si la lucha contra el fraude sube y se recauda más
debería ser un motivo de satisfacción para todo el mundo, y eso
es lo que dice el informe.

Si se recauda más por tributos cedidos, pues es significativo
también de que se trata de un repunte de determinadas
actividades económicas y también debería ser motivo de
satisfacción. Pero como usted bien ha dicho -y en eso le voy a
dar la razón- muy probablemente tendremos la oportunidad de
debatirlo de manera más ámplia y probablemente más profunda
en lo sucesivo.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fidalgo. Per tant, entenc que, propostes de
resolució, no n’hi ha. No havent-hi propostes de resolució ens
donam per assabentats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del
dia d’avui.

Bones tardes a tots.
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