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(Inici de la comissió no enregistrat)

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, presidenta, Margaret Mercadal substitueix Vicent Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

És aquest? Ah!, d'acord.

(S’escolta una veu que diu: “aquest és per tallar

micròfons”)

Per tallar-los a ells.

(Remor de veus i algunes rialles) 

Val, ja veureu!

Debat dels escrits RGE núm. 6711/14 i 4091/15,

presentats per l'anterior president de l’Agència Tributària

de les Illes Balears, pels quals tramet els informes de

funcionament de l’ATIB durant els anys 2013 i 2014,

respectivament.

Ara, hauríem de decidir els portaveus si voleu fer els dos

informes seguits, un rere l’altre, o primer un i després l’altre.

Què prefereixen?

(Remor de veus)

Simultani els dos.

(Se sent una veu de fons que diu: “el teu company vol

alguna cosa”)

El portaveu socialista?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Està be, amb un n'hi ha prou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb un n’hi ha prou. Molt bé. Doncs, té la paraula l’Hble.

Diputat del Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps, per un

temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, era dia 1 de gener

del 2009 i l’Agència Tributària va començar la seva activitat i

va començar a exercir les seves funcions, han passat sis anys i

jo crec que tots podem estar satisfets per com s’ha

desenvolupat aquesta gestió de l’Agència Tributària de Balears.

Avui tenim una entitat consolidada que ha demostrat la seva

professionalitat i fins i tot en moments difícils amb unes

restriccions pressupostàries importants, com varen ser els

darrers anys de l’anterior legislatura. 

D’altra banda, també, m’agradaria posar de relleu el paper

fonamental que té a l’hora de colAlaborar amb les

administracions locals, ofereix un servei a tots els ajuntaments

que ho desitgen quant a servei de gestió i recaptació dels tributs

locals. Crec que és una colAlaboració fonamental, sobretot és

fonamental per a aquells ajuntaments i ens locals de petites

dimensions. 

També m’agradaria destacar l’esforç que ha fet en els

darrers anys l’Agència Tributària quant a l’adaptació a les

noves tecnologies i quant, també, a la simplificació de

processos, de forma que els contribuents poden tramitar

autoliquidacions, declaracions, pagaments telemàtics, etcètera,

a través d’internet. S’han implantat, per tant, nous sistemes que

fan que s’agilitin els tràmits de ciutadans i empreses, i això

també produeix un consegüent estalvi de doblers i de temps.

També en aquest sentit m’agradaria destacar, i ho posa en

els dos informes, l’increment de les visites al portal tributari,

s’ha passat de les 7.495.181 visites de l’any 2012 a les

9.669.103 de 2013, a les 15.532.716 de 2014, un increment

d’un 107%, crec que és important i demostra l’interès per part

dels ciutadans per entrar a la pàgina de l’Agència Tributària i

intentar resoldre els seus problemes a través d’internet.

Per altra banda, també dels informes que avui ens toca

debatre, m’agradaria destacar algunes qüestions que em

semblen també molt importants. Una primera, és l’increment de

recaptació dels tributs cedits i dels tributs propis, per exemple,

si fem un comparatiu i agafam l’informe de 2013 i de 2014 ens

adonam que, per exemple, l’impost de transmissions

patrimonials ha passat de recaptar a l’any 2012, 257 milions

d’euros, a 351 milions del 2014; l’impost de successions i

donacions de 55.710.000 a 82.749.000; la taxa de joc és la que

s’ha mantingut i ha baixat un poquet, de 35 milions a 30

milions, i l’impost de patrimoni que en el 2012 no existia, però

que ara suposa 47 milions d’euros. És a dir, que els tributs

cedits han passat de significar 344 milions d’euros a 512

milions d’euros, crec que és una dada prou important. O, per

exemple, els imposts propis, el cànon de sanejament, sí que és

cert que hi va haver una pujada important del tipus impositiu,

ha passat de 52 milions a 79 milions.

Per tant, aquests increments d’un 49% quant als tributs

cedits i d’un 45 dels tributs propis en part crec que es deu a la

reactivació econòmica de la nostra comunitat autònoma, és a

dir, alguns neguen aquesta reactivació econòmica, alguns

voldrien que no hi hagués aquest creixement econòmic, però la

prova més evident que hi ha un creixement econòmic, que hi ha

una reactivació econòmica és que recaptam més, i açò ho

demostren els informes de l’Agència Tributària.

És evident, per tant, que les mesures aplicades i les

polítiques econòmiques tant del Govern central com de

l’autonòmic van donant a poc a poc fruit i això es reflecteix

claríssimament en una major recaptació.

Una altra qüestió que m’agradaria destacar és la millora,

any rere any, en la gestió, recaptació, finalització d’expedients,

augment dels expedients d’inspecció, etcètera que també vénen

reflectits en els diferents informes. Cada any hi ha una millora

quant a nombre d’inspeccions, cada any hi ha una millora quant

a nombre de resolucions d’expedients i açò es fa amb un

pressupost molt menor del que hi havia a la legislatura del

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201406711
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pacte de progrés. És a dir, amb menys doblers es fan més

inspeccions, amb menys doblers es fan... es tanquen més

expedients i amb menys doblers es fa una gestió més eficaç de

la gestió pròpia de l’Agència Tributària. 

Per tant, simplement i ja per finalitzar, ressaltar aquestes

qüestions, encoratjar l’Agència Tributària que continuï amb la

seva tasca de gestió i de recaptació dels tributs i, per tant,

nosaltres, a partir d’aquí, ens donam per assabentats dels

informes i aprofitam precisament per donar l’enhorabona a

l’Agència Tributària per la seva labor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Camps. Ara té la paraula el Sr. Aguilera, del

Grup Parlamentari Podem. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup

parlamentari voldríem, o demanaríem, sobretot aquelles

persones que arribem nous a la política que a vegades ens

trobam que la realitat o el dia a dia ens supera i, en aquest cas,

avui, som aquí veient o intentant debatre o opinar sobre un

informe que, en principi, hauria d’haver alguna persona que

informàs al respecte per després poder debatre, comentar o fer

una anàlisi més o menys extensa, però resulta que no tenim

ningú, hi ha hagut un canvi de govern i resulta que intentam

parlar o fer una anàlisi de 2013 i 2014 i veiem que no tenim cap

persona per fer-li qualsevol comentari.

Per tant, pens que això sincerament hauríem de replantejar-

nos realment el funcionament d’aquesta cambra o d’aquesta

comissió o d’aquests elements per intentar optimitzar el temps

al respecte. 

Sobre això pensam, i enllaçant una mica amb el que hem

estat comentant, que començar a fer una anàlisi o un comentari

i, sincerament, ens veiem superats pel volum de feina, som a

finals de setembre de 2015 i ara analitzar la feina que ha fet

l’Agència Tributària de 2013 o de 2014 pens que ha arribat tard

aquest informe. Per tant, bé, a veure si per a l’any següent

intentem que aquesta informació pugui arribar amb temps per

a realment poder fer una anàlisi i sigui profitós.

També fer molt present que d’aquí a unes quantes setmanes

aquesta comissió i la resta de comissions començarem a pensar

ja en els pressuposts, en els imposts, taxes i realment haurem

d’intentar fer feina al respecte.

És obvi que tenim molt clar, i això ja ho hem comentat i no

em reiteraré més respecte d’això, sobre la necessitat

d’incrementar els ingressos, ja hem parlat tant avui com la

setmana passada, dels pressuposts, d’un nou règim especial per

a les nostres illes i, per tant, no vull entrar en més dades que tal

vegada serien interessants, però pens que no. 

Ja quasi també per acabar, molt important i enllaçant amb

el que ha dit el Sr. Camps, pensem que sobretot nosaltres veiem

que això és un esforç per intentar mostrar la transparència de

les institucions, dels organismes que tenim a les nostres illes i

que realment aquesta transparència i les noves tecnologies fan

que, com comentava el Sr. Camps, les noves tecnologies facin

realment que possibilitin a les persones de la nostra illa a

accedir a processos telemàtics i que realment facilitin aquesta

finestreta única a vegades o que les persones puguem tenir un

accés al respecte. 

Per últim, i ja sí que acab, sincerament, moltes vegades

parlam de la importància de l’Agència Tributària, moltes

vegades una de les formes, i des del nostre grup parlamentari

veiem la necessitat de dedicar més recursos humans,

econòmics, tècnics, perquè aquestes persones que treballen per

a nosaltres i per a tota la ciutadania combatin el frau. I no vull

passar de llarg veure com fa uns quants anys el PP va

desmantellar completament un dels millors equips de la nostra

agència tributària que lluitava contra això. Pens que realment

una de les mesures, i no tenim avui el conseller, però jo pens

que ho podem transmetre a qualsevol dels companys del PSIB

o de MÉS, Mallorca i Menorca, que realment intentin veure les

necessitats i valorar quins recursos té ara mateix l’Agència

Tributària i que des d’aquí saben perfectament quant de frau o

intentar, com s’ha comentat també, millorar les inspeccions es

dediquin els doblers i els recursos, com he dit, per intentar fer-

ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara té la paraula el Sr. Melià.

No? Qui?

Ai, perdona! El Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vicepresidenta, perdó. 

(Algunes rialles)

Bé, respecte de l’informe evidentment constatar, com ha dit

el Sr. Camps, la bona feina que ve fent l’Agència Tributària de

les Illes Balears. Només comentar una sèrie de qüestions.

Coincidesc amb el company de Podem, el Sr. Salvador, que tal

volta la presentació d’aquests informes, supòs que està establert

així a la Llei de l’Agència Tributària i s’ha de donar per

assabentada la comissió, però sí que tal volta seria interessant

que es fes coincidir amb una compareixença, per exemple, del

director de l’Agència Tributària, o directora en aquest cas, i tal

volta, no ho sé, seria un bon lloc on debatre algunes de les

qüestions que poden sorgir a l’informe.

Coses que ens han cridat l’atenció, per exemple, ens ha

cridat l’atenció una curiositat que aquest darrer període de

quatre anys s’han recaptat de l’ordre de 6 milions d’euros de

l’antiga ecotaxa, derogada ja l’any 2003. Vull dir, solAlicitarem

la documentació oportuna per saber a veure aquest import

quina part hi ha de recàrrec i quina part hi ha d’interessos, però

en tot cas ens ha semblat una dada curiosa que encara

s’estigui... evidentment, entenem que són deutes pendents, però

ens ha resultat curiós.
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Respecte de l’apartat de frau fiscal, aquí hi ha una relació

extensiva d’actuacions que s’han realitzat, sí que trobam que

s’ha d’avançar en el sentit de no només hi ha una comissió

bilateral entre l’Agència Tributària de l’Estat i l’Agència

Tributària de les Illes Balears, crec que la feina que s’hauria de

fer en tema de frau fiscal hauria d’incloure altres organismes,

com per exemple, com va comentar l’altre dia en

compareixença el vicepresident i conseller de Turisme, la

colAlaboració que s’ha iniciat amb els inspectors de turisme.

Creim que s’hauria de fer, s’hauria de treballar. Quan parlam

de frau fiscal és interessant creuar dades i sempre del

creuament de dades entre els diferents organismes que tenen els

governs es podria fer molta més feina. 

Coincidim que s’ha fet una aposta important els darrers

anys amb les noves tecnologies, és necessari. Les

administracions tributàries també són les més avançades en

temes de proveir serveis per internet, ho és l’Agència Tributària

de l’Estat i ho ha de ser l’Agència Tributària de les Illes

Balears. Els serveis que s’ofereixen per internet s’empren, més

o manco, en el sentit que són, més o manco, útils i,

evidentment, un servei que permeti veure els deutes que es

tenen i liquidar aquests deutes, fer autoliquidacions per internet

és un servei útil i per això és un servei emprat pel ciutadà, i

cada ciutadà que ho empra, idò, és un ciutadà que no va a una

oficina i que, per tant, se suposa una atenció que suposa una

menor despesa per a l’Agència Tributària. Per tant, entenc que,

a part d’oferir un millor servei, persegueix aquesta finalitat, que

el Sr. Camps deia, d’oferir serveis amb un menor cost. 

Bé, respecte de l’increment d’ingressos, not a faltar a

l’informe, clar, el Sr. Camps feia referència a augments de

recaptació, però clar a l’informe tal volta estaria bé destriar què

és degut a increments impositius i què és degut a major

eficiència o a major activitat econòmica. Evidentment, destriar

l’eficiència de la major activitat econòmica no és fàcil, però els

increments impositius sí que són molts clars. Per exemple, a

l’informe de 2013 s’ha incrementat un 50% el cànon de

sanejament, però clar, convé fer referència que tot això ve arran

d’una introducció d’un sistema de tarifes progressives, prou

progressives, que es va introduir en el seu moment i que va

suposar una despesa per als ciutadans prou important, un

increment impositiu prou important.

I res més, crec, bé, estaria bé en el tema del frau fiscal,

també hi torn, que, hagués estat bé que s’hagués acompanyat un

poc de les mesures que es pensen adoptar si es fes coincidir,

com deia abans, amb la compareixença de qualque càrrec

d’Hisenda, com per exemple la directora de l’Agència

Tributària, i d’aquesta manera, idò, es podria debatre sobre, ja

que hi ha un capítol dedicat al frau fiscal, es podria debatre

sobre les mesures que s’imposaran a partir d’ara.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara sí que té la paraula... no? No

vol intervenir. No? Ara no li toca al senyor...?

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “MÉS per

Menorca”)

(Se sent una veu de fons que diu: “MÉS per Menorca, la

Sra. Font”)

Sí, però aquí posa... bé, és igual.

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “però no vol

intervenir”)

D’acord, el Sr. Melià no intervé i intervé Patrícia Font, de

MÉS per Menorca, deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. No els gastaré, ja els ho dic

ara. Bé, jo també em vull afegir als comentaris dels meus

companys de MÉS per Mallorca i Podem també. Abans de tot

vull comentar el desconcert que em produeix haver de revisar

les memòries de l’Agència Tributària dels anys 2013 i 2014

sense que hi hagi cap responsable al qual adreçar-nos-hi, a més

de qüestionar també el temps que hem tardat a rebre aquests

informes. 

Segons l’article 26 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de

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

anualment en el termini de sis mesos des de la finalització del

corresponent programa anual, fet que es refereix l’article 3.2

d’aquesta llei, el president o la presidenta de l’Agència

Tributària ha de remetre al Parlament de les Illes Balears un

informe del funcionament de l’Agència així com de les

actuacions desenvolupades i dels resultats obtinguts. 

L’informe de 2013 es va registrar el 30 de juny de 2014 i el

de 2014 el 26 de juny de 2015, i els revisam a finals del mes de

setembre de 2015.

Com ha comentat el meu company, Antoni Reus, a mi

també m’ha cridat moltíssim aquest impost d’estades a

empreses d’allotjament. Ell ha fet una mica més de... ha anat

cap enrere per dir les xifres, jo només m’havia agafat els dos

anys que estam tractant, el 2013 és 1.733.271,71 euros i el

2014 225.000, bé, més de... 226.000. És a dir, prop de 2

milions d’euros. A mi m’hagués agradat també poder demanar

al responsable d’aquest informe, o a l’anterior conseller

d’Hisenda, una clarificació.

Des del Grup Parlament MÉS per Menorca som molt

partidaris de reforçar l’Agència Tributària de les Illes Balears,

i parafrasejant el nostre company David Abril quan parlam de

sobirania fiscal, volem dir justament reforçar instruments com

aquest amb capacitat de recaptació pròpia. 

Trob molt interessant aquesta línia de lluita contra el frau

fiscal, el que passa és que pot ser parl des del desconeixement,

jo no sé si s’està adreçant així com hauria de ser contra el gran

frau. 

Bé, i des d’aquí només dir que sí que ens donam per

assabentats dels informes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Pericay, del Grup

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres també o, en

aquest cas, em voldria també sumar a dues coses que s’han dit

abans, per una banda, l’enhorabona, per dir-ho així, a l’Agència

Tributària per poder disposar d’aquests informes i amb tots els

seus detalls, però també un poc la queixa que no hi hagi cap

representant aquí que pugui, efectivament, presentar i explicar

i contestar sobretot determinades preguntes, perquè jo tampoc

no sé molt bé a qui he de preguntar les coses. La situació és un

poc rara, tenc dues... faré la pregunta enlaire i que la reculli...

que les dues preguntes bàsicament..., de fet, una és més per al

Govern actual, l’altra seria més per al Govern anterior,

relacionat amb l’Agència Tributària.

Si no... en fi, l’Agència Tributària té com a un dels seus

objectius o de les seves funcions la lluita contra el frau fiscal.

Per altra banda, aquest govern té previst crear, si no ho record

malament, una agència contra el frau fiscal, m’agradaria..., no

sé si el terme és agència, però això és el que record, tampoc no

tinc aquí ara exactament els termes, doncs em deman, per això

dic que no sé a qui preguntar-ho, però em deman en veu alta si

aquesta mesura no se superposarà també amb les funcions que

ja pot fer la mateixa Agència Tributària, què representarà des

del punt de vista d’inversió, de dotació de personal, de tot el

que es pugui demanar sobre això.

I allò altre té a veure amb el cànon aquest de sanejament

d’aigües que va pujar molt entre 2012 i 2014, en què va tenir

un augment molt gran, i que si no ho tenc mal entès és un

impost finalista. Per tant, també m’agradaria saber on han anat

a parar, a què s’han destinat, a què es varen destinar, i per tant,

aquesta pregunta també és per al Govern anterior, -jo ho sent

molt, però no..., ho he de dir així, encara que no hi hagi

interlocutors, però que com a mínim que consti en acta, no?-

per saber també a quines funcions, diguem, en aquest cas,

vinculades amb el mateix apartat va anar a parar aquesta

quantitat.

I això és tot. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara té la paraula el Sr. Alcover

del Grup Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, en funcions. Bé, em voldria sumar

el primer de tot també a les crítiques que ha rebut per part dels

companys l’antic conseller d’Hisenda, i si hi ha una persona

que encara és diputada, malgrat que havia estat l’antic conseller

d’Hisenda, i presenta dos documents tan importants com

aquests el mínim que hagués fet, no com a assessor, com a

convidat, hagués pogut venir..., perquè jo de la lectura dels

informes a mi em sorgeixen alguns dubtes i aquí no hi ha ningú,

perquè el Sr. Camps entenc que..., si me’ls vol respondre

fantàstic, però si no entenc que no me’ls sabrà respondre, no

per cap motiu en especial, sinó perquè no feia feina a l’ATIB,

per tant...

Vull recordar que l’ATIB és l’instrument d’execució de la...

-no, podem aturar si... si hi ha res de nou podem aturar-, bé,

l’ATIB executa la política fiscal, però no marca la política

fiscal, no és qui puja imposts és qui els recapta, això és

important, però evidentment obeeix unes directrius polítiques.

L’ATIB, vull recordar que es va crear a l’anterior pacte de

progrés, va ser una aposta pel tema de la fiscalitat, també com

a lluita contra el frau, i aquí m’agradaria aturar-m’hi un

minutet, perquè són els dubtes que em crea la lectura dels

documents.

Jo veig que a l’any 2014, el Sr. Camps ha dit que s’ha

millorat la inspecció i ha dit textualment: “milloren el número

d’inspeccions”, vull suposar que ha augmentat el número

d’inspeccions, però això em xoca amb el que posen els

documents, amb les dades que contenen aquests documents; és

a dir, com pot ser que a l’any 2014 el grup de treball de lluita

contra el frau fiscal es reunís una vegada, en tot l’any, una

vegada?

Com pot ser que la mitjana de frau fiscal destapat el temps

del pacte de progrés se situàs entorn dels 45, 50 milions

d’euros, i els dos darrers anys d’aquests informes entre 35 i 40

milions d’euros? Ha baixat més de 10 milions d’euros la lluita

contra el frau fiscal...? No, no, sí, si el que hem de recaptar són

multes de trànsit podem fer 10.000 inspeccions, però tal vegada

la recaptació serà mínima. Vull dir, la qualitat en les

inspeccions i evidentment, el fet que el grup de treball de lluita

contra el frau fiscal es reunís un cop a l’any 2014 per a mi és

molt significatiu i, evidentment, si hi hagués l’antic conseller

d’Hisenda aquí, la primera pregunta que li faria seria: com

punyetes només es reuneix un pic per lluitar contra el frau fiscal

quan, evidentment, segons vostès, l’economia creix? Quan

creix, normalment, estadísticament hi sol haver més frau fiscal,

idò és aleshores quan s’ha d’incidir més damunt aquest tema.

Evidentment, gestiona els tributs locals, com a exregidor de

Palma sé que els gestiona i els gestiona bé, no hi ha res a dir.

El pagament per internet ja es va iniciar i es va concloure a

l’anterior pacte de progrés, no per incidir, només perquè consti

en acta.

L’increment de recaptació de tributs cedits i propis, aquí el

que deia el Sr. Reus, és clar, els imposts que han crescut

espectacularment -i que ha dit el Sr. Camps- és un compendi,

és una relació de tots els impostos que varen pujar a principis

de legislatura, que per cert no són progressius, no tots són

progressius, el cèntim sanitari té poca progressivitat, l’IVA

turístic del 7 al 10%, el 70% d’increment, té poca

progressivitat, el cànon de sanejament també té poca

progressivitat, però tots aquests inexorablement es varen pujar.

Per tant, molt bé que es presentin, jo també tenc una crítica

afegida, el fet que aquests dos anys es presentin el mateix dia,

no entenc per què l’any 2014 no varen tenir temps de presentar

el de l’any 2013, a mi ja em va bé tenir la informació de l’any

2013, però segurament estaria en actes, l’hagués pogut
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consultar, així com puc consultar la de l’any 2012 si

m’interessa o tenc alguna dada a cercar, el que no entenc és

com..., vull suposar, perquè no és aquí i no li podem demanar,

per desídia el conseller no va presentar aquest informe. I com

que no tenc ningú que em pugui dir el contrari, idò vull

entendre que és per desídia que l’any 2013 no es va presentar

a aquesta comissió. 

L’any 2014, estam al setembre, s’ha presentat l’any 2014 i

l’any 2013, bé, que almanco quedi constància en acta que

m’agradaria que el Sr. Marí i Bosó donàs una explicació de per

què no compareix, perquè la transparència no és presentar els

documents, és explicar els documents, aquí ens posen una allau

de dades que fins i tot jo, que estic acostumat a bregar amb

aquestes dades, se m’escapen coses, per tant, aquí es mereix

una explicació. I esper que, evidentment, aquest govern no faci

el mateix, sinó que vengui algú i expliqui les dades que

contenen aquests informes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Alcover.

El Sr. Isern m’ha passat un article, el 182 al capítol IV de

l’examen d’informes que hagin de trametre’s al Parlament,

article 182: “Els informes que per disposició constitucional,

estatutària o legal hagin de ser retuts al Parlament de les Illes

Balears seran objecte de la tramitació prevista als articles 179

i 180 d’aquest reglament amb l’exclusió de la intervenció

inicial del Govern que podrà donar lloc o no segons la seva

naturalesa a la formulació de propostes de resolució”.

Torn de rèplica, si n’és e cas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, a mi m’agradaria fer un petit aclariment, quan el Sr.

Alcover deia que com és que no s’havia pogut debatre l’any

passat l’informe del 2013, crec que ha quedat molt clar, la Sra.

Font ho ha dit, és a dir, l’informe de 2013 va entrar dia 30 de

juny de 2014 i l’informe de 2014 va entrar dia 28 de juny de

2015, si no es va debatre l’any passat l’informe de 2013, li ho

hauria de demanar al seu company d’escó, el Sr. Xico Tarrés,

que era el president d’aquesta comissió, perquè al Parlament ja

havia entrat, per tant, el senyor president d’aquella Comissió

d’Hisenda, que era el Sr. Xico Tarrés, alguna qüestió o algun

tema tindria més prioritari que poder parlar d’aquesta qüestió,

però evidentment en tot cas a qui s’hauria de demanar no és al

Govern anterior, que no tenia cap tipus de responsabilitat,

perquè, simplement, varen entrar en temps i forma aquests

informes, sinó en tot cas el president de la Comissió d’Hisenda,

que era el Sr. Tarrés.

Res més, crec que un poc s’ha dit tot i crec que el que hem

de fer és incidir en la qüestió del frau fiscal. El Sr. Alcover deia

que s’havien recaptat més doblers, no és una qüestió d’import,

és una qüestió de quants d’expedients obres...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

 i després..., sí, sí, sí, és a dir, com més expedients obres més

possibilitats tens d’ingressar més, després descobriràs o no

descobriràs, açò és així, és a dir, et pot semblar que un

expedient en concret pot suposar un frau enorme i finalment,

després d’estudiar el cas, no ser tants de doblers i en canvi,

d’altres sí, és a dir, l’import no és significatiu, entre cometes,

el significatiu és que s’obrin expedients, s’investiguin, es

gestioni aquest frau i que es tanquin els expedients i se

sancionin les empreses i els particulars que hagin pogut

defraudar.

Una altra qüestió que també m’agradaria també ressaltar,

perquè el Sr. Alcover també s’ha confós, l’IVA turístic no és un

impost ni cedit ni és un impost propi d’aquesta comunitat

autònoma, en tot cas és un impost de l’Estat, aquí no tenim cap

tipus de responsabilitat, però sí que és cert que en el cas del

cànon de sanejament i a més es veu amb el bot de recaptació sí

que hi va haver un increment, de 2012 a 2013 hi ha

pràcticament 22 milions d’euros més d’increment, i és a causa,

precisament, de l’augment del tipus impositiu. Però l’impost de

transmissions patrimonials bàsicament l’increment s’ha

d’entendre com a un creixement econòmic que hi ha hagut i una

reactivació de l’economia i que, per tant, ha provocat que més

gent hagi comprat habitatges i per tant açò ha generat major

moviment en el sector immobiliari i per tant, major recaptació.

Ja dic..., i compartesc també, i ja per finalitzar, la qüestió

que seria bo que algú del Govern expliqués aquests informes,

però crec que el que caldria seria que la responsable de

l’Agència Tributària avui vingués a explicar aquests informes,

tot i que no els hagi fet ella, però sí que és cert que és ara la

responsable i l’entitat roman, evidentment els responsables

poden canviar, però els informes són de l’Agència Tributària,

i l’actual responsable de l’Agència Tributària és la que és i per

tant, hauria de venir, en tot cas, a explicar o poder resoldre els

dubtes que puguem tenir quant a aquests informes que

evidentment no hi era, però que realment ara n’és la

responsable.

Res més, simplement era fer aquestes puntualitzacions i ja

està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Ara toca el torn de rèplica al Sr.

Aguilera de... no, el Sr. Reus de MÉS per Mallorca..., el Sr.

Pericay? No.

El Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No, jo bàsicament perquè quedi constància en acta, la

inspecció del frau fiscal és una eina tècnica, qui dirigeix la

política és la conselleria i qui marca les directrius d’on anar a

cercar frau fiscal és la conselleria, no és l’inspector de torn que

diu “tu, ara que em caus malament, te vendré a fiscalitzar a tu”,

això no va així, és la conselleria la que marca les directrius.

Evidentment, la conselleria li pot marcar com a directrius:

“escolti, vagi a cercar totes les multes de trànsit que es deixen

de pagar”, i hi haurà 2 milions d’inspeccions i es recaptaran 2
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milions d’euros, 3, 4, no ho sé, l’objectiu del frau fiscal, si

vostè l’entén així, l’entén malament -l’entén malament-,

evidentment que l’import és importantíssim, vital, aquí les

grans borses de frau fiscal són les primeres que hem d’anar a

atacar, perquè són els que fan més mal. Jo no vull dir que una

multa de trànsit no pagada no faci mal, és evident, i una abella

que et pica aquí també i si et peguen amb una pedra pel cap

encara te’n fa més, és això, és això, hem d’anar a cercar les

grans borses de frau fiscal.

Quan parlava de l’IVA turístic, ho deia com a exemple de

la no progressivitat, estarà d’acord que no és progressiu passar

del 7 al 10, el pagam tots, no és progressiu. L’impost de

patrimoni també va pujar, va pujar... també li ho record, i el

cànon de sanejament també va pujar, si de fet els varen pujar

tots. Tots s’havien de baixar, però casualment es varen

incrementar tots, això són dades, no hem de discutir això ara,

el que hem de discutir o m’hagués agradat discutir és per què

només la comissió es va reunir una vegada a l’any 2014. I jo

crec recordar, però és..., crec recordar i em puc equivocar, que

les comissions sí que poden cridar assessors perquè...,

haguessin pogut cridar perfectament com a assessor al Sr. Marí

i Bosó que ens explicàs el que fos, però com que no ho domin

massa, em qued conforme amb el que ha dit i deixem-ho estar

així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. Si no hi ha cap grup que vulgui

presentar... no, propostes de resolució, no n’hi ha.

Doncs tanquem la sessió.
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