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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions. Ah, sí, hi ha substitucions.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdoneu, Marta Maicas substitueix Carlos Saura.

EL SR. PRESIDENT:

Pot tornar repetir?, que crec que ens hem superposat.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, perdoneu, Marta Maicas substitueix Carlos Saura.

Compareixença RGE núm. 12402/17, de la directora
gerent de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
sol·licitada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS i Mixt, aprovada per la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 17 d’octubre del
2017, per tal d’explicar l’l’informe de funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a
l’any 2016.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la compareixença de la Sra. Maria Antònia
Truyols i Martí, directora gerent de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, per tal d’explicar l’informe de funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a l’any
2016, sol·licitada conjuntament pels grups parlamentaris
Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS i Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 12402/17, i
acordada per la Comissió d’Hisenda i Pressupostos a la sessió
de dia 17 d’octubre de 2017.

Assisteix la Sra. Maria Antònia Truyols i Martí,
acompanyada per la Sra. Begoña Morell, secretària general de
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques; el Sr.
Albert Travesset..., encara no ha arribat; el Sr. Juli Dalmau...,
tampoc no ha arribat; el Sr. Fernando Iglesias..., tècnic tributari
de l’ATIB; i Sr. Rafel Estelrich, cap de servei de l’Auditoria i
d’Inspecció de Serveis.

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols i Martí per tal
de fer l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (Maria Antònia
Truyols i Martí):

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Comparesc avui
aquí per explicar l’informe de funcionament de l’Agència
Tributària de les Illes Balears 2016...

(Remor de veus)

Ah, se sent molt fluixet? Bé, com deia, comparesc aquí per
explicar l’informe de funcionament de l’Agència Tributària de
les Illes Balears 2016. És la primera vegada que el director de
l’Agència compareix davant aquest parlament. Evidentment
l’informe de funcionament es tramet cada any, dins els sis
primers mesos de l’any següent es tramet al Parlament, per tal
que l’Agència Tributària reti comptes davant aquesta institució.

Com saben vostès l’Agència Tributària de les Illes Balears
es va crear dia 1 de gener de l’any 2009, es va crear amb quatre
objectius molt clars: un primer objectiu que ve donat pel tema
de prevenció, de lluita contra el frau fiscal, que és el
d’informació i assistència al contribuent, el fet d’apropar
l’administració tributària als ciutadans i als professionals; el
segon objectiu és lluita de valent contra el frau fiscal, intentar
eradicar aquelles conductes o aquells comportaments de caire
irregular que ens fan mal a tots; el tercer objectiu és col·laborar
cada vegada de forma més ampla amb altres institucions, com
pugui ser l’Agència Tributària estatal o com pugui ser la
Conselleria de Turisme i, fins i tot, la Guàrdia Civil, de fet
enguany hem tengut la primera operació conjunta amb Guàrdia
Civil que ha donat molts bons resultats; i, finalment, també
dotar l’Agència Tributària -és el darrer objectiu- dotar
l’Agència Tributària dels recursos humans capacitats i que
permetin a l’Agència desenvolupar els tres objectius anteriors.

Com veuen aquí tenen les competències de l’Agència
Tributària, que és gestionar, liquidar, recaptar i inspeccionar els
tributs propis de la CAIB. Recordem que ara mateix tenim dos
tributs propis: el cànon de sanejament d’aigua i, des de dia 1 de
juliol de l’any 2016, l’impost sobre estades turístiques. També
gestionam, liquidam, inspeccionam i recaptam els tributs
estatals cedits totalment a la comunitat autònoma: l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
l’impost de successions i donacions, l’impost de patrimoni i la
taxa sobre el joc. I finalment també tenim encomanada la
funció de gestionar, en sentit ampli de la paraula, els recursos
d’altres administracions públiques, ja sigui mitjançant llei o
mitjançant conveni. Bé, al llarg de l’exposició veurem que
l’Agència Tributària de les Illes Balears té signats més de 50
convenis amb ajuntaments i amb institucions com l’ib-salut, o
sigui que també recaptam deutes de l’ib-salut, i determinades
institucions.

Aquí tenen l’evolució de la recaptació, exercici 2015-2016.
Com veuen la recaptació total s’ha incrementat en un 16,94%.
Destaca sobretot l’increment de l’impost sobre el patrimoni;
hem de recordar que aquest govern va apostar per incrementar
la progressivitat d’aquest impost; recordem també que el primer
milió d’euros està exempt, ja sigui per la suma dels primers
700.000 euros de mínim exempt i els 300.000 euros
d’exempció de l’habitatge habitual. A més a més, com veuen,
també hi ha un important creixement a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, donat
per la millora de l’activitat econòmica; hem vist aquests darrers
mesos, i sobretot comparativament amb altres comunitats
autònomes, que l’activitat de compra d’habitatge usat ha
crescut a nivells bastant elevats, i també s’ha recuperat l’impost
d’actes jurídics documentats pel que fa a la constitució
d’hipoteques. 
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A continuació tenen els imposts propis, els tributs propis
que gestiona l’Agència Tributària, l’ATIB; concretament, el
cànon de sanejament d’aigua, que ha sofert també una variació
important a causa de la millora de l’activitat econòmica, i per
tant del consum d’aigua; i l’impost sobre el turisme sostenible
que, com saben, va entrar en vigor dia primer de juliol de l’any
2016. Dins la primera recaptació de l’impost sobre estades
turístiques veuen que tenim aquests 34 milions d’euros; això és
per aplicació del criteri de caixa; hem de recordar que la
majoria d’establiments turístics varen optar per l’estimació
objectiva i estaven obligats a fer un primer ingrés a compte dins
el mes de setembre de l’any 2016, que bàsicament aquests 34
milions d’euros, 33, equivalen a aquest primer ingrés a compte
del 60%. Aquí no està inclòs dins l’any 2016, i està inclòs el
següent ingrés que es faria, o sigui, el 40% restant dels
establiments que anaven per estimació objectiva; tampoc no hi
ha inclòs el tercer trimestre i el quart trimestre dels creuers, que
ells van per estimació directa, no tenen la possibilitat d’optar
per estimació objectiva, no poden aplicar mòduls, i per tant, a
causa d’aquest decalatge d’aquest tribut amb tres mesos de
retard fa que el tercer i el quart trimestre dels creuers no estigui
dins aquesta xifra. Tampoc no hi ha inclosa la recaptació dels
habitatges de vacances; els habitatges de vacances tributen
mitjançant rebut, com si fos un IBI o com si fos una taxa de
recollida de fems, i ingressen el seu impost dins el mes de
maig, juny de l’any següent, com si fos la declaració de renda.
Com veuen en total l’increment dels tributs propis és d’un
55,29%, que evidentment és per l’impacte que té l’impost
turístic sobre aquesta evolució.

Si miram el total de tributs recaptats per part de l’Agència
Tributària veuen que la recaptació total es va incrementar en
180 milions d’euros, un 26,21%, i, com deim, atesa la millora
de l’activitat econòmica i també la pujada impositiva que es va
efectuar precisament amb efectes a dia primer de gener de l’any
2016.

Si miram el pes que tenen els tributs propis sobre els tributs
cedits, l’any 2015 els tributs propis representaven un 11% del
total de tributs gestionats per part de l’Agència Tributària, i un
89% els tributs cedits totalment. Com veuen l’any 2016
s’increment el pes dels tributs cedits sobre aquest total
d’ingressos tributaris i, com deia, novament per l’impacte de la
implementació de l’impost sobre estades turístiques. A més a
més..., com veuen tenc la tendència a avançar-me a les
diapositives. Aquí tenen el que ja els havia comentat, l’impost
sobre estades turístiques és el primer impost totalment telemàtic
que ha posat en marxa l’Agència Tributària: no només donar-se
d’alta al cens s’havia de fer via telemàtica, via electrònica, sinó
també el pagament i qualsevol tipus de gestió que realitzàs
l’establiment turístic o l’habitatge de vacances davant
l’Agència Tributària de les Illes Balears s’ha fet via telemàtica,
fins i tot les notificacions electròniques. O sigui, quan nosaltres
hem hagut de comunicar, notificar a l’establiment qualque tipus
d’incidència també ho hem fet via telemàtica.

Com els deia, dels 12.167 establiments que s’han donat
d’alta el 95% va optar per l’estimació objectiva, per aplicació
dels mòduls. En aquest cas és l’administració tributària que ha
fet una estimació del nombre de dies d’estades per categories
d’establiment turístic, o sigui, hem hagut de determinar per
hotels de cinc estrelles, quatre, tres, dues, una, etc., etc., quin

és el nombre de dies d’estada per poder tributar, i, com deia,
aquest 95% ha optat per aquest mètode, i el 5% restant ha optat
pel mètode d’estimació directa. Evidentment aquí no els cont
tots els terminis de gestió de cadascun dels establiments en
funció de si han optat per estimació objectiva o estimació
directa.

Bé, quins són els òrgans..., quina és l’estructura de
l’Agència Tributària de les Illes Balears? En primer lloc la
presidència, la presidència recau en el conseller, consellera
d’Hisenda respectiu, a més a més tenim un consell general, un
consell general on hi ha participació de Secretaria General i
Intervenció, Direcció General de Pressuposts, Direcció General
de Tresoreria, Direcció General de Funció Pública, com veuen,
per tant, som un òrgan que, encara que siguem una entitat
autònoma, estam controlats per la Conselleria d’Economia i
Hisenda i tenim també un òrgan executiu que és la direcció, que
recau en mi, i una sèrie de departaments.

En primer lloc, el departament de Gestió i Recaptació, que
dirigeix Alberto Roibal, aquí tenim dues àrees, l’àrea de Gestió
i l’àrea de Recaptació. Evidentment, dins cada àrea hi ha sots-
àrees, la sots-àrea de transmissions patrimonials, successions i
donacions, etc.

A més a més tenim un departament d’Inspecció que es va
veure modificat, aquesta estructura es va veure modificada a
finals de desembre de l’any 2016 perquè anteriorment el
departament de gestió, recaptació i inspecció era tot u, ara son
dos. Al front del departament d’Inspecció hi ha un cap de
departament com cal i tenim dues àrees: l’àrea d’Inspecció i
l’àrea de Selecció i Investigació del Frau Fiscal, fonamental a
l’hora de poder dur endavant el que és la lluita contra el frau
fiscal, sobretot pel que fa a selecció de contribuents.

A més a més tenim un departament administratiu i
econòmic format per un àrea de Serveis General, Auditoria,
Sistemes i Comunicacions, un àrea jurídica, un àrea econòmica
i financera i un àrea de recursos humans, i pel que fa als serveis
territorials disposam d’oficines a Menorca i a Eivissa, una
oficina que du endavant totes les funcions de manera igualitària
de la que fa el servei central i les recaptacions de zona, que
serien els encarregades de gestionar i tramitar els tributs locals.

Som una de les poques comunitats autònomes, com a ATIB,
que gestionam i recaptam tant tributs autonòmics com tributs
locals, més endavant veurem quines són les funcions de
cadascuna d’aquestes àrees.

L’Agència Tributària de les Illes Balears disposa de 339
treballadors, concretament 115 a serveis centrals, 13 y 12... o
sigui, aproximadament no arriba a una quinzena tant a Eivissa
com a Menorca i pel que fa a tributs locals comptam amb 199
persones treballant al front de les 26 oficines que tenim
repartides en tot el territori de... fonamentalment a Mallorca.

Aquí tenen també la distribució per sexe i categories dels
140 o 139... bé, veureu que hi ha una petita discrepància entre
la diapositiva anterior que parla de 139 i 140 perquè comptam
únicament amb una persona laboral, que l’hem tinguda en
compte aquí a l’hora de fer la distribució, tenim 32 tècnics
superiors, 27 tècnics mitjans, 12 administratius i 69 auxiliars.
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Com veuen la distribució per sexes la tenen a continuació i pel
que fa majoritàriament és..., és veritat que hi ha alguna
diferència tal vegada més grossa en funció de la categoria, però
bàsicament tenim un percentatge molt igualitari sobretot pel
que fa als tècnics superiors i als tècnics mitjans.

Bé, quines són les novetats de l’Agència Tributària? És
veritat que estam ara només tenint en compte l’informe de
funcionament de l’any 2016, hauríem d’anar a dia primer de
gener de l’any 2009 per veure quines han estat, diguem, les
fites de l’Agència Tributària. Bé, varen ser anys de... l’època de
creació varen ser anys de molta empenta, de molta de feina,
sobretot pel que fa a la informació i assistència al contribuent. 

Tenim una pàgina web que no... enveja, no té el perquè
tenir enveja la pàgina web de l’Agència Tributària estatal. De
fet, vàrem posar en marxa la carpeta fiscal que és un lloc on el
contribuent pot accedir i veure el seu historial de deutes,
l’historial de deutes pagats, l’historial de deutes pendents de
pagaments, es poden domiciliar rebuts, fins i tot es poden pagar
i poden veure aquells deutes que són ocasionades per
expedients sancionadors de trànsit.

Aquesta carpeta fiscal la vàrem tenir un any abans que
l’Agència Tributària estatal posàs en marxa una carpeta fiscal
que es denomina Mis Expedientes. Per tant, n’estam orgullosos
i s’hi pot accedir. Evidentment és un entorn segur, s’hi ha
d’accedir mitjançant certificat digital o DNI electrònic per tal
d’evitar temes o problemes de protecció de dades.

Què hem fet durant tots aquests anys? Idò durant aquests
anys evidentment hem anat actualitzant tot el sistema
d’informació, tota la part de tramitació telemàtic i electrònica
d’expedients i aquí veuen bàsicament en el que podríem centrar
les fites en aquest sentit de l’any 2016.

Hem actualitzat el programa d’ajuda de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; hem
avançat en el que és la signatura electrònica i notificació
telemàtica, com els deia l’impost sobre estades turístiques és
una prova d’això precisament, és l’únic impost -com els deia-
que és cent per cent telemàtic, i també hem apostat de forma
decidida per aquesta administració telemàtica, de fet, la majoria
d’expedients circulen per dins la casa amb signatura digital
d’un departament cap a l’altre i això fa que no tenguem tanta
paperassa i per tant... anem avançant.

Bé, aquí tenen els convenis que ha firmat l’Agència
Tributària de les Illes Balears majoritàriament amb
ajuntaments. Tenim 56 convenis firmats de recaptació
voluntària executiva, 44 de gestió cadastral de l’IBI i per
exemple 38 pel que fa a la tramitació de les taxes de fems,
clavegueram i incineració. Ahir mateix signàvem un conveni,
el primer conveni amb un ajuntament d’Eivissa, amb Sant
Antoni de Portmany, que no només era pel que fa a la
recaptació... no només ens cedia, ens encomanava la recaptació
voluntària i executiva de l’ajuntament, sinó també la gestió de
l’IBI, de l’IAE, de les taxes de clavegueram, de la plusvàlua
municipal i fins i tot dels expedients sancionadors.

Bona idea de l’eficàcia de l’administració tributària ve
precisament per aquests convenis, perquè fa molts d’anys que

duim la recaptació voluntària executiva de tots els municipis de
Mallorca, llevat de Calvià, Artà i Sóller, hem posat el primer
peu a Eivissa i també duim la recaptació voluntària executiva
del Consell Insular de Formentera o Ajuntament de
Formentera, de l’ajuntament d’aquella illa.

Bé, aquí tenen les oficines, aquí tenen un desplegament de
les oficines quant a on arriba l’Agència Tributària de les Illes
Balears, per tant, com veuen majoritàriament el mapa de
Mallorca està replè d’oficines, tenim 26 oficines; després pel
que fa a Eivissa, comptam amb la seu territorial, amb la
pròpia..., diguem, servei territorial de l’Agència Tributària i pel
que fa a Formentera, idò..., perdó, a Menorca, tenim seu a Maó,
però també comptam o donam servei a Ciutadella,
concretament en el Servei de Renda Àgil és on feim el
desplegament més ampli quant a informació i sobretot
assistència al declarant de l’impost de la renda de les persones
físiques.

Pel que fa als tributs municipals aquí tenen l’evolució 2015-
2016, a l’any 2015 l’Agència Tributària va recaptar 478
milions; a l’any 2016, 492 milions, per tant, 13 milions més de
recaptació amb un increment del 2,78%.

Bé, quins són els serveis que donen aquestes oficines? Els
serveis centrals són els que donen... diguem, el servei
d’informació i assistència als contribuents pel que fa als tributs
autonòmics i després tenen, per columnes, precisament la resta
de serveis que duim endavant.

És veritat que les recaptacions de zona no poden tramitar,
no poden donar informació... he dit tramitar, més bé seria no
donar informació en relació amb els tributs autonòmics, només
es fa a les oficines al carrer Troncoso, a l’oficina central, i a les
seus de Menorca i d’Eivissa, però si que són oficines bústia de
recollida de documents que tenguin a veure amb els imposts
tributs cedits totalment i evidentment passa el contrari als
serveis centrals no donam informació pel que fa a tributs locals,
aquesta informació es dóna a les oficines de recaptació de zona.

Bé, quines són altres actuacions que hauríem de tenir en
compte, idò, com veuen, la millora dels serveis al contribuent.
L’any 2016 varen accedir 75.548 contribuents a la seu
electrònica, hi va haver 7.458 també usuaris del mail de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, 4.653 usuaris varen
rebre SMS, avisos per part de l’Agència Tributària, amb més de
90.000 contactes. Aquest servei que es troben en asterisc
precisament són els que hem posat en marxa per primera
vegada dins l’exercici 2016. També es va fer una millora del
servei, o dels programes per a presentació telemàtica de
l’impost turístic evidentment, del cànon de sanejament d’aigua
i de transmissions patrimonials. Es varen presentar més de
40.000 autoliquidacions utilitzant l’expedient electrònic. I es
varen registrar 237 usuaris per tal de rebre notificacions de
caràcter electrònic.

Bé, ara passaríem al segon objectiu, que és política de lluita
contra el frau fiscal. Com saben, es va aprovar un pla
quadriennal de lluita contra el frau fiscal, un pla 2016-2019,
amb una sèrie d’àrees d’actuació, amb una sèries de línies, aquí
les tenen especificades: la primera àrea és la de control
tributari, el pròpiament dit control tributari, la correcció de
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comportaments irregulars per part del contribuent. Aquí tenen
quatre eixos o quatre línies: les mesures de control tributari de
detecció i de correcció del frau; en segon lloc, la mesura per
minvar els riscs d’incompliments; en tercer lloc, la mesura de
control en l’àmbit de la recaptació, i finalment altres mesures
que hem posat en marxa durant l’exercici 2016.

En segon lloc, també dins el Pla de lluita contra el frau
fiscal, donam molta importància a la prevenció del frau fiscal,
amb aquesta àrea d’assistència als contribuents, per tant, aquí
dins hi hauria mesures associades a la política de comunicació
i mesures per a la participació i per millorar el servei dels
contribuents. Dins l’exercici 2016, concretament en el marc de
l’any 2016, l’Agència Tributària també va posar en marxa una
bústia de denúncies tributàries que va començar a funcionar a
partir del mes de març i vàrem rebre en aquesta bústia de
denúncies tributàries l’any 2016, 39 denúncies que varen
trameses, o bé varen ser tramitades dins la pròpia Agència
Tributària, fent les comprovacions oportunes, o varen ser
trameses a la Conselleria de Turisme pel que fa a habitatges de
vacances que havien estat llogats de forma irregular, o a
l’Agència Tributària estatal pel que fa a qualsevol altre tipus de
denúncies, ja siguin d’habitatges de vacances, o imposts com
pugui ser l’Impost de Renta de les Persones Físiques, imposts
de societats o IVA, que com saben no gestionam nosaltres, sinó
que gestiona l’Agència Tributària estatal.

Pel que fa a les mesures relacionades amb les entitats
col·laboradores. Hem potenciat la figura dels intermediaris
tributaris i hem dut endavant també una millora en la
coordinació interadministrativa, val a dir, el que també els
comentava d’aquesta col·laboració per primera vegada amb la
Guàrdia Civil pel que fa a uns fets irregulars que s’han produït
en relació a la transmissió de vehicles.

Pel que fa la següent línia d’actuació. quant a serveis dels
seus locals, hem incrementant les mesures de suport a aquests
ens locals.

I finalment pel que fa a l’àrea de mesures organitzatives i de
dotació de recursos, com els deia, a través de l’Ordre de dia 22
de desembre de l’any 2016, vàrem separar el Departament de
gestió i recaptació del Departament d’inspecció, de fet, a
principis de l’any 2017 vàrem crear la figura de cap del
Departament d’inspecció i comptam amb un cap d’inspecció
que ha vengut des de l’Agència Tributària estatal, amb àmplia
experiència en aquests temes.

Quin han estat el resultat del Pla de lluita contra el frau
fiscal a l’exercici 2016, que record com els deia, que és un pla
quadriennal, per tant, no totes les mesures s’han dut endavant
dins aquest exercici 2016, però sí de les 63 línies d’actuació,
quasi 40 es varen iniciar, no finalitzar perquè moltes tenen
continuïtat en el temps, però 38, quasi 40 mesures es varen dur
endavant, per tant, això dóna un percentatge molt elevat de
compliment d’aquest primer any de posada en marxa del Pla de
lluita contra el frau fiscal. Com veuen, es varen tramitar 2.117
expedients de liquidació d’imposts, evidentment l’informe de
funcionament i per no avorrir-los, el tenen tot detallat per
imposts, transmissions patrimonials, actes jurídics documentats,
successions, donacions i patrimoni, amb 554 expedients de
caire sancionador.

Quines són altres actuacions que haurien de tenir en compte
dins la lluita contra el frau fiscal? Bé, tenim aquí per exemple
el tema de fiances executades, tenim 32 avals de fiances que
hem executat, per tant, això suposa una major recaptació per
l’Agència Tributària, bé, per l’Agència Tributària, per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. També es varen enviar
telemàticament 311 manaments d’embargament als registres de
la propietat; es varen fer derivacions de responsabilitat en via
executiva en relació amb 984 procediments, i també es varen
fer derivacions de responsabilitat en insolvència en relació amb
524 procediments.

Quant a política de comunicació es du a terme una
campanya de sensibilització social contra el frau fiscal. De fet,
hem començat a fer visites a instituts d’educació secundària.
Pensam que el tema d’educació civicotributària és un tema molt
important, que moltes vegades no li donam la importància que
té, però el fet de donar a conèixer les xifres de frau, d’explicar
als al·lots la importància que té contribuir a la despesa pública
i que tots contribuïm d’acord amb la nostra capacitat
econòmica, fa que tenguem els serveis públics que tenim. I per
tant, com els deia, hem dut endavant aquesta campanya de
visites a instituts d’educació secundària.

També com els deia, s’han tramitat 39 denúncies a través de
la bústia de denúncies tributàries. I el que fem és contínuament
actualitzar, intentar donar la màxima informació al contribuent,
actualitzar al màxim la nostra pàgina web. Bé, una de les
darreres actuacions que hem dut endavant en relació amb
tributs locals, és la posada en marxa del carter virtual, carter
virtual que ha suposat una eina còmoda, segura i moderna per
a l’administració de les Illes Balears.

A més a més, quant a coordinació interadministrativa hem
tramès 177 expedients a l’Agència Tributària estatal. Hem
procedit a efectuar 3.780 diligències d’embargament de
devolucions de l’Agència estatal, aquest sistema és un sistema
quid pro quo, o sigui nosaltres procedim a embargar
devolucions de l’Agència Tributària quan estam davant un
deutor cap a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
l’Agència estatal procedeix a embargar pagament
pressupostaris de la CAIB, per tal de recuperar deutes en
relació amb l’impost de la renta, impost de societats i Impost
damunt el Valor Afegit. Es varen executar visites conjuntes
amb l’Agència Tributària estatal per tal de controlar els
habitatges de vacances, també amb la Conselleria de Turisme,
de fet..., això ja dins l’any 2017, vàrem procedir a fer visites a
comercialitzadores d’habitatges de vacances i fem feina en tota
la tramitació dels expedients per obtenir la recaptació que
pertoqui.

I finalment, també com veuen, es varen emetre 214
informes sobre contribuents que varen ser tramesos a la
Seguretat Social, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

I finalment en relació amb l’Àrea d’organització i dotació
de recursos, com veuen hem posat en marxa nous plans de
gestió i inspecció tributària, hem implantant el sistema de
digitalització de documents i la signatura electrònica entre
departaments i també cap a l’exterior.

 



1740 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 71 / 14 de novembre de 2017 

Evidentment com els deia, a l’informe de funcionament
veuran que hi ha uns annexos, la informació és molt més ampla,
però, per a no avorrir-los, hem extret el que consideràvem més
oportú. Aquí tenen els indicadors de compromisos de la carta
marc, l’Agència Tributària té una carta marc de serveis i bé,
tenen aquí en relació amb cada trimestre de l’any de l’exercici
2016, no només el nombre de telefonades, sinó també els
pagaments telemàtics, els expedients que s’han tramitat de
forma telemàtica i el temps mitjà de tramitació de
certificacions, d’ajornaments sol·licitats per part dels
contribuents, de la resposta a queixes, de la resolució de
recursos i de la devolució d’ingressos indeguts.

També, com veuen, s’han invertit 125 hores en cursos amb
un total de 182 alumnes matriculats en els cursos especialitzats
que donam en col·laboració amb l’Escola Balear
d’Administració Pública, amb l’EBAP.

Finalment, per donar una pinzellada, perquè també ho
veiéssiu, però com saben des de fa molts d’anys duim endavant
el Servei de Renda Àgil, enguany de nou hem tengut 35 punts
d’atenció territorialitzats a l’illa de Mallorca, Menorca, Eivissa
i fins i tot a Formentera -hem de recordar, per exemple, que a
Formentera no hi ha servei de l’Agència Tributària estatal i
que, en canvi, sí que hi arriba l’Agència Tributària de les Illes
Balears. I aquí veuen quina és l’opinió que tenen els usuaris del
Servei de Renda Àgil sobre aquest servei gratuït que sempre ha
estat tan ben considerat, el 96,50% com veuen dels ciutadans
varen valorar de forma molt positiva el Servei de Renda Àgil.

Bé, bàsicament això era el que volia comentar, no sé si
m’he excedit en el temps.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, ha estat perfecte. Gràcies, vull afegir que també
acompanyen a la Sra. Maria Antònia Truyols i Martí el Sr.
Albert Travesset, responsable de comunicació de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques; el Sr. Juli Dalmau,
assessor parlamentari del gabinet de la Conselleria d’Hisenda
i Administracions Públiques, i el Sr. Alberto Roibal,
administrador tributari.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
quaranta-cinc minuts per tal que els grups parlamentari puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió o si podem continuar. Com és habitual podem continuar.

(Algunes rialles)

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Maria Antònia Truyols i Martí pot contestar globalment totes
les preguntes o observacions formulades, cosa que és l’habitual,
o bé contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Moltes gràcies. Per tant, en aquest cas passam a les
intervencions dels grups parlamentaris, per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvinguda, Sra. Truyols, a aquesta Comissió d’Hisenda que,
per primera vegada, té el gust de poder conèixer de primera mà
la feina que fa l’Agència Tributària de les Illes Balears, i també
benvingut el seu equip. El primer de tot és donar-li les gràcies
per haver vingut, no tenia l’obligació de venir, és cert que cada
any ens enviaven l’informe i nosaltres bonament, com podíem,
doncs, debatíem sobre aquell informe, i jo crec que la sessió
d’avui és molt millor, és a dir, hem conegut molt millor el
funcionament de l’Agència Tributària i, a més, tenim l’ocasió
de si tenim qualque dubte o qualque qüestió que vulguem fer,
doncs, li podem demanar en directe. Per tant, en aquest sentit
jo crec que el format per debatre l’informe de l’Agència
Tributària crec que és molt millor aquest que simplement, així
en sec, tenir l’informe damunt la taula i parlar sobre l’informe,
que és molt dens i extens i que així l’ha detallat la mar de bé i
podem entrar en qüestions d’aquest informe molt millor.

Jo li volia fer algunes qüestions, o sigui, la primera qüestió
és, i vostè ho ha assenyalat molt bé, és l’increment de la
recaptació, parlam que si en el 2015 la recaptació dels imposts
propis i dels imposts cedits era de 688 milions, el 2016 ja eren
de 834 milions, un increment substancial. Aquí hi ha dos
elements que motiven o podrien motivar aquest increment: per
una banda, la reactivació econòmica, que també vostè l’ha dita,
i per altra banda, també la pujada dels imposts que es va
produir també en el 2016.

I hi ha un fet curiós que segurament, si vostè ens ho pot
explicar, doncs, estaríem molt agraïts, i és que mentre que tots
els imposts, els imposts de transmissions patrimonials
augmenta un 19,84%, l’impost de patrimoni augmenta un
41,87%, la taxa de joc augmenta un 19,41%, l’impost de
successions baixa un 12,52%, malgrat que el tipus impositiu va
augmentar, i entenc que es devia morir la mateixa quantitat de
gent que els altres anys. Per tant, sorprèn que, tot i pujar el
tipus impositiu aquest impost, la recaptació d’aquest impost,
baixi un 12,52%. I que també, i han aparegut diverses notícies,
es parli que molta gent renunciï a l’herència perquè
precisament no pot pagar els imposts. Si vostè em pot fer, ens
podria fer una valoració d’aquesta qüestió.

És una qüestió també molt recurrent aquí en el Parlament,
que sembla que si no pujam imposts no podem recaptar més.
Nosaltres sempre hem pensat que el creixement econòmic per
ell mateix, sense pujar imposts, ens du a poder recaptar més
doblers per a les arques públiques. Ens agradaria saber la seva
opinió, és a dir, si realment només amb una reactivació
econòmica podem tenir més ingressos per a les arques
públiques, perquè sembla, si s’escolta a determinats portaveus,
sembla que això és impossible, quan nosaltres creim que si hi
ha reactivació econòmica i, per tant, hi ha més moviment, hi ha
més transmissions patrimonials i hi ha més... en principi sembla
que la recaptació també s’hauria d’augmentar. Açò quant al
tema de recaptació.
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Amb el tema del frau fiscal l’informe diu que la prevenció
i lluita contra el frau fiscal s’ha de destacar com el primer i més
important objectiu de les administracions tributàries. Per tant,
entenc que l’Agència Tributària el seu primer objectiu, el que
sembla fonamental, el més important diu aquí, seria la lluita
contra el frau fiscal. I vostè ha destacat que hi havia un pla
quadriennal, de 2016 a 2019, amb una sèrie de mesures, amb
una sèrie de línies d’actuació, etc., que de les 63 línies
d’actuació se’n varen aplicar 38 dins el 2016, i a mi
m’agradaria, a veure, si vostè ens ho pot explicar perquè, és
clar, la consellera, quan explicava aquest pla quadriennal, deia,
i això ho diu la premsa, diu: “Nosotros hemos previsto que la
detección de fraude fiscal puede aumentar en 10 millones de
euros anuales” . És a dir, la consellera trobava que posant en
marxa totes aquestes mesures del pla quadriennal, doncs, la
recaptació via lluita contra el frau fiscal augmentaria en 10
milions sobre el que ja es recaptava. 

És clar, quin és el resultat de 2016? El resultat és el que
vostè ha dit, es van recaptar, es van detectar 41,3 milions de
frau, que són 2 milions manco que el que hi havia el 2015. Per
tant, si s’hagués complert el que deia la consellera, haurien
d’haver detectat 53 milions d’euros, i van detectar només 41,3
milions. M’agradaria saber quina explicació hi podria haver
d’aquella previsió que hi havia inicialment al que realment al
final es va detectar, perquè en realitat si l’any 2015 es varen
detectar 43 milions sense aquest pla quadriennal amb el pla
quadriennal en detectam 2 milions menys. Aquí ens hauríem de
demanar si és que no han funcionat les mesures, si és que
realment la gent ja no defrauda tant o a veure què va passar
amb aquesta qüestió.

Un altre tema que m’agradaria destacar, i en aquest cas
positivament, jo crec, i també ho deia vostè molt bé, si
comparam l’Agència Tributària en el 2009 amb ara,
evidentment no hi ha color, és a dir, l’Agència s’ha assentat,
s’ha consolidat, desenvolupa una sèrie de serveis a nivell de
tota Balears que jo crec molt bons i, per tant, en aquest aspecte
no podem més que felicitar-la a vostè, als anteriors i felicitar tot
l’equip que fa feina en això.

A més, crec que fan un servei encomiable amb els
ajuntaments també i crec que l’únic que podem demanar és que
segueixin en aquesta línia, la línia, primer de tot, de millora
informàtica, de millora quant que els usuaris puguin, a través
d’internet, interactuar amb l’Agència Tributària i, en segon
terme, també en col·laboració amb l’Agència Tributària estatal
i la col·laboració amb les altres administracions públiques, com
poden ser en aquest cas ajuntaments, consells insulars, etc.

Per tant, en aquest sentit aquestes són un poc les qüestions
que nosaltres plantejaríem avui, i simplement li volem dir que
endavant i enhorabona per la feina que fan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Primer voldria agrair en nom del
meu grup l’assistència no només de la directora sinó de tot el
seu equip, i també la volia felicitar per l’exposició. Estic
d’acord amb el Sr. Camps, perquè en establert un precedent
entre tots, crec que a partir d’ara serem tots, i crec que va ser
una bona idea entre tots els grups firmar la petició de
compareixença, perquè hi ha molta diferència que et posin un
informe de 100 i escaig pàgines i llegir molts de nombres i
demés, a una explicació com aquesta que crec que ha estat molt
pedagògica. Per tant crec que s’ha entès tot, no sé si pel seu
passat docent però sí que ha estat molt pedagògica i ha estat
molt clara. Per tant sí que la voldria felicitar en aquest sentit.

Bé, és cert que aquí hi va haver un increment de la pressió
fiscal, sobretot en la progressivitat; sempre hem dit que
afectava el 3%, però és evident que dels imposts que vostè ha
mostrat l’increment de recaptació també ha estat en aquells que
no havíem tocat. Per tant vull entendre que bàsicament a estat
a causa de la millora de l’activitat econòmica i no a la política
fiscal d’aquest govern. És evident que l’impost de patrimoni era
molt clar que supòs que hi ha una part d’activació econòmica,
però també evidentment hem de reconèixer que hi ha hagut una
part, supòs, de la política fiscal d’aquest govern.

Jo podria discutir el tema de la baixada d’imposts; pens que
el Partit Popular sempre fa demagògia quan és a l’oposició amb
la baixada d’imposts i després, quan governa, sempre els apuja
tots, però és que justament avui ens hem despert amb una
notícia d’El País, bé, jo l’he llegida a El País, supòs que és a
molts més diaris, que 400 milionaris d’Estats Units demanen al
Sr. Trump que per favor no baixi els imposts; i no només això,
és que el director d’American Airlines li demana que per favor
no suprimeixi l’impost de successions i donacions americà,
perquè això suposaria augmentar la desigualtat, no poder pagar
el deute..., en fi, suposarà un deteriorament econòmic, i ho
diuen 400 milionaris d’Estats Units, entre ells Warren Buffett
i Rockefeller, d’aquest nivell, i el de Microsoft, etc., etc. Per
tant, escolti, siguem una mica seriosos i posem les coses com
són: si s’augmenta l’impost s’augmenta la recaptació, i si es vol
fer despesa social, com fa aquest govern, idò la progressivitat...
Jo no dic augmentar tots els imposts, com va fer el Partit
Popular, sinó la progressivitat, que era el que dúiem als acords
pel canvi, i això és el que s’ha fet.

No vull insistir gaire més. Simplement us voldria encoratjar
a seguir pel mateix camí. Crec que es fa una feina
importantíssima; en el tema de frau fiscal també aquest pla
quadriennal ens agradaria que es complís i es fos molt rigorós
amb això, perquè creim que evidentment és una disfunció que
hi hagi gent que s’escapoleixi i no pagui els imposts que li
toquen; ningú no ha de pagar més del que li toca, però
evidentment, el que li toca, tothom ho hauria de pagar. Per tant
l’encoratj a seguir per aquest camí, i la felicitam, no només a
vostè sinó a tot el seu equip, per la tasca que duen a terme, que
crec que és molt positiva.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats,
diputades. Sra. Truyols, gràcies per ser aquí, benvinguda, i el
seu equip, gràcies, bona tarda, i gràcies per les explicacions
donades, ha estat molt didàctic, ha estat molt breu, molt al gra,
i ens ha agradat molt.

Només volíem esmentar una de les qüestions que ens va
preocupar des del principi, i ja vam fer una pregunta al
Parlament, i es tracta sobre el recaptador d’imposts de les
Balears, ja ho vam demanar a la Sra. Consellera i ens va
contestar que, bé..., li direm un poc la nostra preocupació per
on va, per intentar quadrar el problema. Trobem que aquesta
figura del recaptador d’imposts és una figura que trobem que
és retrocedir un poc en com es recapten els imposts, i trobem
que tal vegada es podria millorar. També ens vam adonar que
no hi havia una informació suficient, no..., costa molt trobar
informació sobre quina és la despesa per fer aquesta feina de
recaptar impostos, i ens va contestar la consellera fa dos anys
que el 2015 s’havien facturat 17,2 milions d’euros per la seva
feina. Estaria bé -és un suggeriment- intentar donar més
transparència a aquesta figura, sobretot perquè la Sindicatura
de Comptes ja va alertar en els seus informes dels anys 2012 i
2013 que no hi ha publicitat sobre el que cobra aquesta figura,
i tampoc no estava justificada la seva contractació, i tampoc no
sortien al compte de resultats les despeses, els honoraris
d’aquesta recaptació. Se’ns va contestar per part de la
consellera d’Hisenda, Sra. Cladera, que es tractava d’un
contracte antic, que el revisarien.

I també volíem demanar si ens podia donar informació
sobre aquesta revisió de contracte, que fa dos anys se’ns va dir
al Parlament que es faria revisió de contracte, perquè trobem
que hi ha altres maneres de fer les coses, una seria amb
funcionaris propis; compti que hi ha unes 140 persones
funcionàries que podrien fer aquesta feina, algunes d’aquestes,
no totes, clar; o també es podria fer un conveni amb l’Agència
Tributària estatal, Ministeri d’Economia. Ho dic perquè potser
es paguen doblers i és una manera de ser més eficients, i no
només demanem, a més de la transparència, l’eficiència de
l’administració pública, no només nosaltres sinó la gent que ens
ha votat.

I en aquest sentit, res més. Volem agrari-li la seva
intervenció, les seves explicacions, i esperem que continuï la
resta d’anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc volem donar les gràcies
a la directora de l’Agència Tributària i al seu equip per ser aquí
presents. M’afegesc a les paraules del Sr. Alcover en el sentit
que crec que entre tots hem posat un precedent important per
a la transparència d’aqueixa entitat, que ja sabem que és una
entitat molt transparent i que està molt (...), evidentment, però
crec que aqueixa proximitat de cara a donar informació en el
Parlament creim que és positiva i entre tots haver arribat a
aquest acord i que vostè hagi comparegut creim que és una cosa
positiva i rellevant per primera vegada en vuit anys.

D’altra banda, com és habitual en aquests debats, no és el
debat d’avui però sempre s’acaba parlant de la política
tributària del Govern, com és habitual quan intervé el Sr.
Camps, i... el Sr. Camps deia si podien pujar els ingressos
davallant imposts, i evidentment jo diria que els ingressos
poden pujar a pesar que s’abaixin imposts en determinades
circumstàncies; el que no ha fet mai el Partit Popular, que jo
hagi vist, és abaixar els imposts quan necessita més ingressos.
Això no ho he vist mai, quan el Partit Popular ha governat i ha
necessitat més ingressos el que ha fet ha estat apujar els
imposts, no ha estat baixar-los. 

I no m’estranya aquest comentari que feia el Sr. Alcover
sobre els moviments que hi ha a Estats Units, perquè a Estats
Units varen posar en pràctica aqueixa filosofia el temps de
Reagan, els anys vuitanta, aqueixa filosofia que si s’abaixaven
els impostos en un moment determinat això feia reactivar
l’economia, moure més l’economia i per tant que amb impostos
més baixos hi hagués més activitat econòmica i s’acabàs
recaptant més, i això la veritat és que no ha funcionat mai, s’ha
teoritzat molt però la veritat és que no ha funcionat mai.

Jo la veritat és que no tenc més que una qüestió que li volia
plantejar. Les administracions tributàries, tant l’Agència estatal
com l’autonòmica, sempre han estat pioneres en la implantació
de noves tecnologies, i creim que així ha de ser i l’encoratjam
a seguir. Sí que hi ha un aspecte, però, que ens va preocupar en
un moment determinat, que és que l’Agència Tributària de les
Illes Balears, a través de les diferents delegacions, que les té
molt esteses, funcionava com a entitat acreditadora a l’hora de
donar certificats de la Fàbrica de Moneda i Timbre, és clar,
aquesta funció entenc..., supòs que per problemes burocràtics
pareix que s’ha hagut de deixar de fer, era una feina important,
perquè una de les coses principals per potenciar l’administració
electrònica és posar-ho fàcil als ciutadans i el fet que un ciutadà
pogués anar a una oficina al seu propi municipi facilitava que
es pogués tenir aquest certificat. No sé si és un tema que la
Fàbrica de Moneda i Timbre ho faci impossible, no sabem si és
possible o no és possible, però en tot cas era un servei
interessant i ens agradaria saber què va passar amb aquest
servei.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també em vull afegir a l’agraïment
per les seves explicacions i donar-li la benvinguda a la
directora de l’ATIB i al seu equip.

Jo només tenc un petit comentari una mica així..., quan
vostè ha parlat que fan unes campanyes de sensibilització
contra el frau fiscal, m’he imaginat que deu ser molt difícil fer
aquestes campanyes en aquest país, on dia sí i també ens llevam
amb una alguna notícia de frau fiscal, d’evasió fiscal, de
paradisos fiscals i un llarg etc., o amnisties que després el
Tribunal Constitucional ha de tirar enrera. Jo l’encoratj
moltíssim en aquesta tasca, crec que és fonamental, però també
crec que té una àrdua tasca per endavant. Així que ànims i
esperem que finalment algun dia aconseguim ser un país una
mica normal en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. També ens afegim a la
benvinguda de la Sra. Truyols i de tot el seu equip, també li
donam l’enhorabona per la feina i per l’exposició que ha fet. I
li volíem plantejar set qüestions, o set comentaris.

El primer és un poc comparativa amb altres comunitats
autònomes, comparativa amb altres comunitats autònomes,
sobretot en relació amb tributs propis i tributs cedits. Està bé
dins aquesta feina pedagògica que s’ha fet avui, i que tots ens
en congratulam, pens que seria positiu que se’ns explicàs un
poc a quin grau de les comunitats autònomes estam, de creació
de tributs propis en percentatge de recaptació. És a dir, a les
finances de comunitat autònoma els tributs propis a les Illes
Balears representen un percentatge, què representa a altres
comunitats autònomes, estam per davall? Estam a la mitjana?
Estam per damunt? Crec que és una informació interessant
perquè aquí molt sovint es parla i es llancen globus sonda sobre
la possibilitat de creació de nous imposts, o de nous tributs, i
bé, estaria bé saber en quin context ens movem. Això seria la
primera qüestió.

La segona qüestió és sobre l’Impost de turisme sostenible,
mal anomenada ecotaxa. El Govern planteja una pujada
d’imposts per a l’exercici 2018, aleshores com que vostè ha dit
que el 95% paguen sobre mòduls, aquesta pujada, que s’ha
plantejat una discussió política i pressupostària si només s’ha
de pujar en temporada alta o no, a efectes de mòduls, que és el
95% que ho paga, quina incidència té aquest fet de la pujada
d’imposts, només afecta la temporada alta? O afecta tot l’any
perquè es calcula per mòduls? Crec que estaria bé que aquí
també es donés una explicació més tècnica per part de vostè.

Tercer tema que li volíem plantejar, en relació als tributs
locals. És evident que l’Agència Tributària de les Illes Balears

es queda, es queda legítimament, un percentatge d’aquests
tributs locals, aquest percentatge lògicament va a compensar la
feina que realitza l’Agència Tributària. Però nosaltres ens
demanam numèricament, econòmicament què suposa aquest
percentatge, és a dir, quants de doblers ingressen a l’Agència
Tributària directament com a compensació al servei que presta
a través dels convenis corresponents als ajuntaments per fer
aquesta tasca? M’agradaria que me donés una xifra sobre allò
que li suposa a l’Agència Tributària, d’ingrés, evidentment té
uns costs també, però li demanam l’ingrés. 

La quarta qüestió, la plantilla. Vostè ens ha explicat la
plantilla de l’Agència Tributària de les Illes Balears i nosaltres
li volem demanar, també en comparativa amb altres comunitats
autònomes, quina és un poc la situació de les Illes Balears,
estam infradotats? Estam més dotats en funció dels nostres
tributs cedits, dels tributs propis i en funció de la nostra
població, quina és la situació de la plantilla que tenim, estam a
la mitjana? Crec que està bé conèixer un poc la nostra situació
en aquest sentit.

El cinquè ens apuntam a la reflexió que feia el Sr. Camps en
relació a l’impost de successions i donacions i a les renúncies.
També és un tema que ens interessa i que volíem que ens
contestàs si aquestes renúncies estan vinculades a l’increment
tributari produït.

El sisè, o la sisena qüestió. Aquí hi ha una sèrie de tributs,
que o varen néixer com a finalistes, anomenats finalistes, o són
finalistes teòricament, però aquesta teoria és això, és més teoria
que pràctica amb la visió que nosaltres tenim; el cànon de
sanejament en teoria estava dedicat i es cobrava per les
despeses que es generarien de la depuració de les aigües, etc.,
però no es cobra més de cànon de sanejament que despesa hi ha
en relació a aquesta qüestió de la depuració de les aigües? O
l’impost de turisme sostenible, l’impost de turisme sostenible
al final no és un mecanisme perquè es facin les inversions de
determinades conselleries? Bé, nosaltres voldríem una opinió
evidentment més tècnica sobre aquest caràcter finalista teòric
o pràctic d’aquests tributs.

I la setena qüestió que li volem plantejar, no la volem deixar
d’anomenar, pensam evidentment que l’Agència Tributària de
les Illes Balears té coneixement, know how, capacitat per
elaborar estudis, per col·laborar amb la Conselleria d’Hisenda
i amb el Govern per qüestions que per a nosaltres són reptes
polítics de primera magnitud, em referesc al finançament
autonòmic, em referesc al règim econòmic especial, per què no
al càlcul de les balances fiscals a nivell estatal, vostès saben
que hi ha comunitats autònomes que elaboren balances fiscals,
que fan càlculs, l’Estat fa les seves, però ja sap que només ho
fa a través d’un mecanisme, quan hi ha diverses possibilitats.
Bé, pensam que està bé que l’Agència Tributària de les Illes
Balears també dedicàs una part dels seus esforços a aquestes
qüestions, ja sé que no són pròpiament de recaptació tributària,
però sí que tenen incidència sobre l’evolució tributària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Sra. Truyols, benvinguda, la veig allà
darrera, perquè no l’acab de veure, però, en fi, benvinguda. No,
perdó, diputada Font és ver que hi ha..., no passa res, ja em
mouré jo per poder..., ja està, ja està Patrícia. Benvingut també
al seu equip. Bé, en tot cas moltes gràcies, jo crec que realment
és molt útil que enlloc de fer aquestes preguntes en veu alta i
que nostre Senyor no ens contesti, que és el que ens podria
passar fins ara, tenguem realment qualcú que pugui contestar
tot això que estam plantejant i sobretot també que ens hagi
pogut explicar, a pesar de què jo he arribat un poc tard, quin és
el sentit i el funcionament de l’Agència.

Jo volia fer bàsicament quatre preguntes i em trob que per
això de ser el darrer, ja n’hi ha tres que les hi han fet, en tot cas
hi insistiré.

Aquesta, per exemple, és relativa al cànon de sanejament i
al seu caràcter finalista, és una cosa que cada vegada que li han
demanat a la consellera ens ha insistit que sí que era finalista,
sense donar més explicacions, però és ver que tenim dubtes,
perquè més d’un pic se’ns ha comentat i s’ha comentat que
aquest caràcter finalista era com a mínim discutible; és a dir, si
tot anava a parar realment a la funció d’aquest cànon de
sanejament.

També m’interessava respecte del frau i de la inspecció, és
a dir, tota la lluita contra el frau fiscal, una cosa que ha dit el
Sr. Camps abans, que és que jo també tenia record d’una
intervenció de..., em pareix que era a la presentació,
probablement, dels pressuposts, no sé si l’any 2016, que hi
havia una previsió per part de la consellera d’un creixement de
10 milions, crec que era, no?, que efectivament no pareix que
s’hagi complit a través de les dades. Què ha passat?, per què és
així?, si hi ha efectivament alguna explicació més enllà del que
pugui ser la distància que sempre hi pot haver entre una
previsió i la concreció d’aquesta previsió.

Respecte també del personal, i ara s’hi ha referit també el
Sr. Melià, però, en fi, insistesc jo, m’agradaria saber si
efectivament l’Agència té els recursos suficients. Ja sé que quan
a un responsable d’un organisme li demanes això et diu que no,
que evidentment en voldria el doble, però és ver que aquí hi ha
una possible resposta, un desideràtum òptim, però també hi ha
un poc el que el Sr. Melià li deia fa un moment, és a dir, que en
termes relatius probablement podem saber si estam més amunt
o més avall, més enllà que efectivament, pel que diuen la
majoria..., en fi, la majoria d’inspectors fiscals, hi ha gent que
realment ha estat vinculada, fins i tot com a inspector, a
l’Agència Tributària en general a Espanya, els recursos són
molt menors dels que realment caldrien per la feina que..., en
fi, la feina que hi ha, la feina que hi ha hagut i la que encara hi
ha en aquest terreny. Però m’agradaria aquí, a Balears, quina és
la situació.

I això darrer és una curiositat. A la pàgina 77 de l’informe
hi ha un gràfic d’evolució de visites als tràmits i aplicacions al
Portal tributari, en què hi ha una davallada entre 2014 i 2015,
o sigui, el 2015 caiem i el 2016 reprenem. A què és degut
això?, hi ha qualque explicació?, perquè a la resta hi ha una
tendència ascendent. De totes maneres la xifra de 2016 és
inferior a la de 2014, i tot, a pesar d’haver remuntat. No sé si hi
ha hagut aquí algun problema d’ordre..., no ho sé, informàtic...,
per saber si això té alguna explicació o si és un element
purament atzarós. De totes maneres insistesc que, si és atzarós,
no deixa de ser curiós. És l’any també del canvi de govern, i en
cap dels anys anteriors no s’havia produït un retrocés d’aquest
tipus.

I res més. Moltes gràcies i esperam la seva resposta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (Maria Antònia
Truyols i Martí):

Bé, intentaré contestar totes les preguntes. A veure, quant
al tema de la recaptació, l’evolució de la recaptació de l’impost
sobre successions i donacions, és veritat que hi ha hagut una
baixada comparant l’any 2016 i l’any 2015; precisament això
queda palès en el nombre de registres que varen entrar dins
l’Agència Tributària: l’any 2016 varen entrar 15.914 registres,
hi va haver 15.914 registres, i l’any 2015, 16.981. Per tant, com
veieu, el nombre d’expedients entrats a l’Agència Tributària en
relació amb l’impost de successions i donacions va baixar.
Intentant mirar les explicacions en el seu dia del perquè s’havia
produït aquest fet, idò hi poden confluir una sèrie de factors. 

En primer lloc, analitzant les estadístiques de l’INE,
l’estadística de moviment natural de la població, s’evidencia
que els sis primers mesos de l’any 2016 a les Illes Balears,
concretament a les Illes Balears, havia caigut un 9,4% el
nombre de defuncions; això pot explicar en part aquesta
baixada en la recaptació de l’impost de successions i
donacions. A més a més l’any 2015 va tenir entrada una
herència importantíssima que va suposar 11,5 milions d’euros
de pagament de l’impost sobre successions i donacions, del
grup 1, a més, és a dir, que es poden imaginar quin era l’import
d’aquesta herència quant a patrimoni heretat. També s’hi
afegiria el fet que des que es va anunciar per part del Govern de
les Illes Balears que es pujaria l’impost de successions i
donacions això va tenir un efecte immediat; com saben els
contribuents ens movem tan aviat tenim informacions, no
verídiques, sinó informacions fins i tot de rumorologia, i això
va tenir una incidència en el fet que augmentassin les donacions
en definició, donacions universals a Mallorca, i els pactes
successoris a Eivissa, que són figures que s’equiparen a una
herència, tributen a l’1% i no al 7%. Això potser també ha
ajudat a aquesta minva de recaptació de l’impost de successions
i donacions; de fet tenim xifres; per exemple l’any 2014 a
Mallorca s’havien produït 13 donacions en definició, l’any
2015 varen ser 512 i l’any 2016 varen ser 509. Per tant tot això
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ha pogut influir sobre aquesta evolució negativa de l’impost de
successions i donacions.

A més a més, bé, quant a la baixada d’imposts, que suposi
un augment instantani de la recaptació, el Sr. Antoni Fuster, el
Sr. Fuster, ha fet... Reus, perdó, Antoni Reus, ha fet una
incidència sobre aquest tema; és el que tots coneixem com a
corba de Laffer, de fet es va teoritzar sobre aquest tema, que
molts d’autors han criticat aquesta famosa corba de Laffer;
recordem que aquest senyor va teoritzar sobre un torcaboques,
que això no vol dir res, perquè molts de teoremes han començat
sobre un torcaboques prenent un cafè a un bar, però no s’ha
demostrat en cap cas que es compleixi cent per cent. O sigui,
abaixar els impostos no implica necessàriament increments de
recaptació.

Quant al frau fiscal, sí que és vera que tal vegada a l’hora
d’estimar quin seria l’impacte del Pla de lluita contra el frau
fiscal es va donar una xifra, però, com els deia, els record que
és un pla quadriennal, que evidentment l’any 2016 era el primer
any d’implantació, i a més a més comparativament amb altres
comunitats autònomes sí que veim que la comunitat autònoma
de les Illes Balears surt en molt bona posició. L’informe que
emet anualment el Ministeri d’Hisenda a través de la Inspecció
de Serveis fa un rànquing d’eficàcia inspectora i eficàcia
recaptadora per comunitats autònomes, i quant a eficàcia
inspectora vàrem passar, d’ocupar el vuitè lloc l’any 2015, hem
passat a ser la tercera comunitat autònoma quant a eficàcia
inspectora. Per tant els 10 milions és veritat que és un xifra que
hem de tenir en compte, però hem de tenir també present que
som una comunitat autònoma amb una eficàcia inspectora molt
elevada, ho determina, com deia, el Ministeri d’Hisenda, i fins
i tot podríem també tenir en compte l’eficàcia recaptadora, i ho
podria enllaçar amb el tema del mètode que utilitzam per
recaptar els tributs locals. Quina és l’eficàcia recaptadora
d’aquesta comunitat autònoma?, idò estam situats en segon
lloc. És vera que tenim l’informe d’Inspecció de Serveis 2015,
però m’he assegurat que ens passassin dades de l’any 2016;
només dues comunitats autònomes estan per damunt nosaltres
en relació amb l’índex d’eficàcia inspectora, que són Astúries
i Múrcia; i quan a eficàcia recaptadora està per damunt Aragó.
Per tant crec que ens hem de sentir tots orgullosos de ser una
comunitat autònoma que compta amb una agència tributària
que apareix en els rànquings en primeres posicions.

Després hi ha una altra cosa, també. Dins la xifra dels 10
milions d’euros, dins aquests 10 milions de recaptació, hauríem
de tenir en compte un altre factor: l’any 2015 hi va haver una
acta inusual -nosaltres a l’hora d’analitzar els documents feim
una diferenciació entre l’activitat ordinària de l’Agència
Tributària i les activitats extraordinàries- hi va haver una acta
inusual que ascendia a 6 milions d’euros. Per tant, clar, si
comparam exercici 2015 i 2016 hauríem de depurar, de
l’exercici 2015, almanco llevar aquesta acta inusual, quan a
l’exercici 2016 és veritat que hi ha onze actes que potser poden
tenir un caràcter de semiextraordinàries, perquè l’import serien
aproximadament uns 3 milions d’euros. Això afecta a l’hora,
evidentment, de comparar les xifres i que aquests 10 milions
potser quantificats així, mirant el pressupost, és veritat que hi
havia una partida de 10 milions, però si analitzàssim aquests
factors veuríem que la incidència ha estat una altra. 

Què més? Bé, com deia el Sr. Camps, des de l’Agència
Tributària ens comprometem a seguir en la línia de la millora
informàtica, és una de les qüestions que des de la creació de
l’Agència vàrem tenir molt en compte, de fet jo també hi era de
directora el dia que es va crear l’Agència Tributària i, per tant,
ho sap el meu equip, que jo insistesc molt en tot el tema de
millora informàtica i sobretot assistència i informació al
contribuent. 

Quant al tema de progressivitat, som una gran defensora de
la progressivitat, això ho he de dir, tal vegada per deformació
docent, jo any rere any sempre començ les meves classes
comentant als alumnes l’article 31 de la Constitució Espanyola,
l’acaben sabent de memòria, que tots contribuirem al
sosteniment de la despesa pública, d’acord amb la nostra
capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just i
progressiu, eh! Es veritat que durant l’any acadèmic acabant
desmuntant aquest article que moltes vegades no es compleix,
però, repetesc, som una defensora a ultrança de la
progressivitat. De fet, si ho recorden, en el juliol de l’any 2011,
quan era conseller el Sr. Carles Manera, ja vàrem dur al
Parlament una pujada impositiva, quan dic pujada impositiva
no per a tothom sinó que tenia en compte precisament aquest
principi de progressivitat, atès que havíem perdut progressivitat
pel camí, la majoria d’imposts progressius, impost de
successions i donacions, impost de patrimoni, impost de la
renda de les persones físiques, etc.

Quant a si podria esbrinar què ha incidit més en el tema de
l’evolució de les dades de recaptació, si la millora de l’activitat
econòmica i no la política fiscal? És difícil de determinar, però
està clar, per exemple, un impost que no depèn tant de
l’activitat econòmica, com és l’impost de patrimoni, que en
depèn perquè tots en depenen, però hi depèn menys, si es fixen
el percentatge d’increment és un 41% i, precisament, es va
augmentar la tarifa de l’impost en un 41% a tots els trams, per
tant, és clar que quadra aquest 41%, i que tot és política fiscal
i no activitat econòmica. A imposts com l’impost de
transmissions patrimonials jo quasi els podria dir que incideix
molt més, seguríssim, la millora de l’activitat econòmica que la
pujada impositiva perquè la pujada impositiva, recordem-ho, va
ser només per a valors de béns superiors al milió d’euros, que
vàrem incrementar un tipus impositiu d’un 11%. Poques
operacions es fan d’aquest tipus, bé, se’n fan, evidentment,
però poques operacions en relació amb el total. 

Què més? Quant al tema de la recaptació de zones, el tema
del recaptador. Bé, és una figura que, com saben, va néixer
l’any 88, bé, va néixer no, va entrar en aquesta comunitat
autònoma l’any 88, és una figura que existia a altres comunitats
autònomes, de fet existeix encara a la Comunitat Autònoma de
Galícia, és una figura que funciona, de fet ho demostra que més
de 50 ajuntaments hagin confiat la seva recaptació no només
executiva sinó també voluntària a l’Agència Tributària de les
Illes Balears mitjançant aquesta figura. Jo sempre pos, som
manacorina, sempre pos l’exemple de Manacor, Manacor tenia
un pressupost a l’any 2009 de 37 milions d’euros, tenia un
deute pendent de cobrament de més d’11 milions d’euros, o
sigui, quasi la meitat del pressupost, una cosa totalment
insostenible, paper que era viu, però que tampoc no se sabia si
era mort des del punt de vista de la prescripció, es va signar el
conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears i jo, bé,
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cada vegada que veig al tresorer o al secretari pel carrer em
donen l’enhorabona per haver signat el conveni amb l’Agència
Tributària. De fet, els comptes de l’Ajuntament de Manacor es
varen sanejar en el moment que es va signar el conveni amb
l’Agència Tributària. 

Els record que és veritat que durant molts anys tal vegada
no s’havia donat informació sobre aquest tema, tal vegada
tampoc perquè no hi havia hagut preguntes en relació a aquesta
qüestió. Els he de dir que els convenis estan penjats, està tota
la informació penjada, fins i tot tenim un portal de
transparència on estan penjades les dietes que assumeix o que...
que efectua el director de torn de l’Agència Tributària, tenim
penjat el període mitjà de pagament de l’Agència Tributària
que és dels més baixos de la comunitat autònoma i també tenim
penjats els convenis de recaptació. Vostès poden mirar
perfectament, amb el conveni poden saber en funció del càrrec
que té l’ajuntament, això sí que és veritat que la informació de
l’ajuntament i és l’ajuntament que ha de donar aquesta
informació, no l’Agència Tributària perquè hem d’entendre que
el posseïdor és l’entitat local, però en tot cas, en funció del
càrrec de l’ajuntament vostès poden calcular què costa a
l’ajuntament el fet de delegar la recaptació voluntària a
l’Agència Tributària i què costa l’executiva, ho poden saber
perfectament.

Quant al tema dels honoraris del recaptador, és veritat que
es va donar una xifra per primera vegada, però si es fixen
compten 199 persones sota la seva tutela, té 26 oficines per tot
el territori de Mallorca, per tant, això també té un cost. Hem de
recordar que l’Agència Tributària de les Illes Balears amb molt
menys personal i amb molt menys oficines tenim un pressupost
de 10 milions d’euros. Per tant, 17 milions d’euros per a 26
oficines i 199 persones fent feina, doncs, també s’hauria de
tenir en compte. I bàsicament, bé, és un servei que funciona,
que de fet, com els deia, ahir vàrem acabar o vàrem firmar el
primer conveni amb un ajuntament d’Eivissa, amb Sant Antoni
de Portmany. 

Quant al conveni amb el Ministeri d’Economia, em deien,
o amb l’Agència Tributària estatal, l’Agència Tributària estatal
també té firmat un conveni amb nosaltres. No tota la recaptació
executiva la du endavant el recaptador, els deutes que són de
gent que està domiciliada fora de Mallorca, ja sigui a
l’estranger, ho fa l’Agència Tributària en nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i també hi ha un cost associat. O
sigui, l’Agència Tributària estatal tampoc no regala res. Bé, les
dades que vulguin les podem passar perquè sense cap problema
seran públiques. 

Quant al tema dels certificats. Bé, és veritat que els
certificats cada vegada s’intenten fer... bé, la pàgina de la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per emetre el document
que després ens permet tenir el certificat, diguem, electrònic, el
que passa és que... bé, es poden utilitzar tota una sèrie
d’identitats certificadores diferents, com pot ser Cl@ve i, bé,
aquí, ho diré públicament, aquí també és un tira y afloja entre
diferents visions, jo sí que era més partidària d’emetre
certificats de pagament, ara bé, un certificat de pagament, un
certificat de... sí, digital, sí que és veritat que també es pot
emetre des del propi ajuntament. Per què vàrem llevar els
serveis? Doncs, per un tema de cues, per un tema que

moltíssima gent acudia a les oficines de l’ATIB i no a
l’Agència Tributària estatal a emetre el certificat digital perquè
sabien que amb nosaltres era molt més aviat. Bé, la meva
intenció, la meva intenció, es recuperar-lo, que tal vegada
encara no l’hem recuperat, però aquesta és la intenció, tornar a
recuperar la possibilitat que qualsevol oficina de recaptació
pugui emetre el certificat digital, però bàsicament és per això.

Per exemple, Formentera es va queixar, que té conveni amb
nosaltres, que li haguessin llevat el certificat digital o la
possibilitat de treure certificat digital, què vàrem fer? Bé, els
vàrem donar un petit curs de formació al consell insular i és ara
el consell insular que du endavant el servei d’emissió de
certificats digitals.

O sigui, no es tracta tant tal vegada de triar qui és que ha
d’emetre el certificat, si l’Agència Tributària balear,
l’ajuntament o els consells, és... a vegades, doncs, no posant en
servei en marxa sinó també ajudant a posar en marxa pots fer
la mateixa funció. De totes maneres ja us dic que jo som molt
caparruda i la meva intenció és que a la llarga tornem a
recuperar aquest servei.

Què més? Quant a la campanya de conscienciació, és veritat
que és difícil, és difícil sobretot amb al·lots, bé, hem estat amb
un grup de tercer d’ESO, de quart d’ESO, de primer i de segon
de batxiller, és difícil conscienciar, però bé, jo sempre els
explic a aquests al·lots el mateix i sobretot anar a donar
conferències, anar a donar ponències quan als diaris aquell
mateix matí ha sortit la notícia que hi ha hagut corrupció a
determinats llocs i això, es fa costa amunt. Tot i així ho
agraeixen, de fet jo sol treure el tema que està d’actualitat i
sempre dic que pel fet que hi hagi corrupció, això no ens pot fer
desviar la conducta cap intentar imitar els altres. Pos l’exemple
sempre del tema de netedat a les ciutats. Quan nosaltres érem
petits, o quan els nostres pares eren petits, era molt habitual
tirar un paper a terra; des del moment en què un es consciencia
que tirar un paper a terra és un acte incívic, què passa? Quan
ens adonam duim sempre les bosses sempre plenes de papers
que acabam tirant a una paperera. Es tracta de fer molta
pedagogia i insistir. I bé, hem començat així i la idea és seguir
per tal de veure si aconseguim eradicar conductes negatives.

Quant a la comparativa amb altres comunitats autònomes.
Bé, cada any..., jo crec que les agències tributàries són les
entitats més controlades de qualsevol administració, nosaltres
cada any, bé, tenim un servei d’auditoria interna, precisament
aquí hi ha el cap de servei, en Rafael Estelrich, un servei
d’auditoria interna dins la pròpia Agència Tributària. Cada any
ens ve des del Ministeri d’Hisenda, des d’inspecció de serveis
a efectuar una auditoria i d’aquesta auditoria surt una
comparativa amb comunitats autònomes. Aquesta publicació és
pública, per tant, en qualsevol moment si volen tenir una
comparativa entre comunitats autònomes, aquí la tenen. De fet,
la majoria d’informes de comunitats autònomes i la
comparativa està penjada a la pàgina del Ministeri d’Hisenda,
a la web determinada.

Quant a l’impost sobre estades turístiques, la pujada
impositiva com pot afectar els mòduls? A veure, la pujada
impositiva ve donada perquè tots hem vist la petjada que hi ha
hagut en relació amb l’activitat turística en aquesta terra.
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Nosaltres les dades dels primers mòduls que vàrem elaborar,
les vàrem fer amb dades 2014-2015, evidentment les dades han
anat evolucionant, hem agafat ara dades de 2015-2016. Com
afecta el mòdul aquesta pujada impositiva? Si es fixen és una
pujada de la tarifa, per tant, la pujada de la tarifa no afecta el
mòdul, el nombre d’estades és la mateixa.

Nosaltres sempre hem dit i així ho tenim corroborat a través
d’un informe que es va emetre des dels serveis jurídics, que
aquest impost no afecta la demanda. Per tant, és veritat que el
turista haurà de pagar el doble en temporada alta, sí que és
veritat que hi haurà una bonificació del 75% en temporada
baixa, que fa que l’impost quedi igual com està ara. Aquesta
bonificació sí que incideix damunt els mòduls, el que hem fet
ha estat precisament recalcular els mòduls i hem tocat només
l’índex de temporada, l’índex de temporada distingeix entre
temporada alta, alta-mitjana, mitjana-baixa i baixa. I aquí és on
acabam afinant el nombre de dies d’estada que té un hotel de 5
estrelles, de 4 estrelles i demés. Els càlculs són públics, de fet
hem tengut reunions constants amb la Federació Hotelera, amb
les associacions que es dediquen a la comercialització
d’habitatges de vacances i les dades sempre les han pogut
veure, més que res per evidenciar que són dades calculades
amb rigor. De fet, les dades que hem utilitzat sempre han estat
les de l’IBESTAT i les de l’INE (Institut Nacional
d’Estadística).

Què més? Quant ingressa l’Agència Tributària per les
funcions que fa de recaptació de tributs locals? Bé, com
qualsevol administració no tenim ànim de lucre, per tant,
l’Agència Tributària no ingressa res pel fet de dur endavant la
recaptació voluntària i executiva, no només dels tributs cedits
totalment, sinó també dels tributs propis o dels tributs locals.
L’Agència Tributària té un pressupost i evidentment això és el
que hem de tenir en compte.

Quant a la plantilla, també en els informes podem comparar
amb altres comunitats, solem estar a la mitjana. De fet, solem
estar a la mitjana i fins i tot en certs departaments per damunt;
per exemple Catalunya tenia, anava a dir té, Catalunya tenia 11
inspectors i nosaltres en teníem l’any 2016 una quinzena
d’inspectors.

Quant al tema dels tributs finalistes. Bé, les funcions de
l’Agència Tributària és executar la política tributària i no tant
determinar si el tribut és finalista o no és finalista i si ha
complert les seves funcions. L’impost turístic un l’ha
desenvolupat, un l’ha creat, ha hagut de fer anàlisis, ha hagut de
quantificar els mòduls, però en el moment que passa a
ingressar, l’Agència Tributària ja perd la tutela d’aquell impost,
per dir-ho de qualque manera. Evidentment, després seguim
cobrant tot el que s’hagi de cobrar fora de termini i duim
endavant totes les actuacions de comprovació que facin falta.

Quant a elaborar estudis de finançament autonòmic i règim
econòmic i demés, bé, he de dir que, almanco pel que fa a la
meva experiència, com a director de l’Agència Tributària jo
sempre he col·laborat activament amb la Conselleria
d’Hisenda, de fet la part fiscal del REB va sortir de propostes
de la mateixa Agència Tributària, i si hem hagut de fer qualque
càlcul de quin ha estat l’impacte d’aquestes mesures, també les
fem des de l’Agència Tributària.

I després, quant als recursos suficients, bé, ja que som aquí,
doncs públicament podria dir que mai no són suficients, com
deia el Sr. Pericay; però bé, de vegades fent esforços un
reestructura certs departaments i aconsegueix la mateixa
finalitat que s’havia proposat.

I finalment en relació al tema de l’informe quant al nombre
de...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -era això, d’acord, sí, m’ho havia anotat jo-, si és el nombre
de pagaments telemàtics, comparant 2015 i 2016 hi ha una
disminució, és per l’efecte de la targeta sanitària, o sigui,
normalment les taxes de conselleries es cobren a través del
portal de l’ATIB i hi podria haver incidit el fet de la supressió
de la targeta sanitària en aquesta qüestió. De fet, és veritat que
la targeta sanitària, l’import quantitativament en relació a altre
impost és petit, però el nombre d’operacions és altíssim.

No sé si em deix qualque qüestió sense respondre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Truyols, primer de tot
agrair-li les respostes, que crec que han estat prou il·lustratives.

I només fer una sèrie de reflexions finals, és a dir, crec que
amb les seves explicacions arribam a diverses conclusions. Una
primera conclusió és que s’ha demostrat i sobretot s’ha
demostrat amb l’impost de successions, que no perquè pugui el
tipus impositiu hagis de recaptar més. De fet, i vostè ho ha dit
molt bé, un dels efectes és que la gent cerca altres formes
d’eludir el pagament d’aquest impost, per tant, cerquen
donacions en vida, cerquen pactes successoris, cerca pagar un
1% enlloc d’un 7%. Per tant, és lògic...

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (Maria Antònia
Truyols i Martí):

No s’eludia, ai, perdó,...

(Rialles i remor de veus)

..., que l’elusió és una altra cosa.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... no, no, no, però, és a dir, és evident que quan un han de
pagar un impost, cerca maneres dins la legalitat de poder-los
eludir, i en aquest cas, en el cas de l’impost de successions,
entre altres qüestions que puguin afectar la davallada de la
recaptació, una de les qüestions que vostè ha destacat és
aquesta. I per tant, es demostra el que nosaltres sempre hem dit,
que no perquè pugis imposts, ha d’augmentar la recaptació.
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De la mateixa manera que vostè deia que no perquè baixin
els imposts, també ha d’augmentar la recaptació, és cert, no
sempre passa així, però podria passar, segons el que baixis i
quin tipus d’impost baixis, sempre que hi hagi una reactivació
econòmica; és a dir, amb uns creixements d’un 4% o d’un
3,5%, que és el que hem tingut fins ara, si davalles una mica
l’impost de transmissions patrimonials segurament seguiràs
recaptant més, seguiràs recaptant més perquè hi ha aquesta
major activitat econòmica.

Per açò jo deia que si no haguessin tocat els imposts en el
2016, evidentment, segurament l’impost de patrimoni no
hagués recaptat més, òbviament, però amb altres imposts
haguessin recaptat més, i la gent hagués tingut més doblers dins
la butxaca. I aquest fet de tenir més doblers dins la butxaca
podria fer que tinguessin major consum i si tenen major
consum també donen més llocs de feina a les empreses que
proveeixen els serveis, etc., i aquest és el cicle virtuós que
nosaltres sempre hem defensat i que crec que es podria fer..., es
podria fer amb aquestes circumstàncies, o sigui, es podria
davallar imposts en unes circumstàncies on tenir un creixement
econòmic prou fort. Açò per una banda.

Segona qüestió que també m’agradaria destacar és, i vostè
també ho ha dit, el tema del pla de la lluita contra el frau,
aquest pla quadriennal que destacava, destacava vostè la seva
eficàcia inspectora, que hem passat el vuitè lloc al tercer, per la
qual cosa estam contentíssims i també l’eficàcia recaptadora
que en aquests moments ens trobam al segon lloc, perfecte. En
qualsevol cas, si açò és ací era totalment exagerat anunciar un
increment de la recaptació de 10 milions d’euros, era totalment
exagerat. Si tenim en compte, i vostè ho ha dit, que hi va haver
al 2015 un acte inusual que pujava a 6 milions d’euros, vostès...
al 2015, si llevam aquests 6 milions d’euros, hagueren recaptat
37 milions d’euros i en el 2016 es van recaptar 41,3 milions
d’euros, o sigui, parlam que dels 10 que es preveien només
vàrem arribar a 4,3. 

Per tant, insistesc, és a dir, aquell anunci de la consellera
Cladera no tenia raó de ser, o sigui, era totalment exagerat i
estava fora de tot rigor i fora de tota lògica.

Una altra qüestió que m’agradaria plantejar, i vostè parlava
de la progressivitat, tots estam a favor de la progressivitat, és
a dir, de fet és una qüestió que està a la Constitució, vostè
mateixa ho ha dit, però vostè...., però aquí alguns es pensen que
la progressivitat és només pujar els imposts a aquells que
guanyen més, que no és una manera de millorar la
progressivitat. Però hi ha una altra manera també de millorar la
progressivitat i és posar imposts més baixos a aquells que
guanyen menys, i és la proposta fiscal que nosaltres hem fet en
aquest parlament, davallar els imposts a les classes baixes i
mitjanes, i d’aquesta manera també augmentam la
progressivitat, aquell que guanya menys pagarà menys i aquell
que guanya més pagarà més.

Nosaltres no diem de davallar imposts als que guanyen més,
parlam de davallar imposts als que guanyen menys, i aquesta
davallada d’imposts als que guanyen menys és millorar la
progressivitat de l’impost. Açò és claríssim i m’agradaria saber
la seva opinió.

I és més, en aquests moments i repetim, en aquests moments
en què hi ha un fort creixement econòmic, davallar imposts a
les classes mitjanes i baixes segurament no repercutiria en la
recaptació, és a dir, podríem seguir millorant la recaptació fins
i tot davallant els imposts a les classes mitjanes i a les classes
baixes.

I dit açò, que eren les tres reflexions que volia fer,
simplement em queda agrair-li la seva presència, esper poder-la
tornar a veure l’any que ve explicar el programa, l’informe
anual de 2017. Per tant, felicitar-la per la seva feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Andreu
Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull agrair les explicacions, jo
perquè vegi de què parlam, qui acaba de parlar, el Sr. Camps,
és qui va votar a favor a l’any 2012 de pujar tots els imposts i
crear-ne de nous, amb l’argument que s’havia de recaptar més.
Per tant, aquest cercle virtuós només funciona quan el PP és a
l’oposició...

(Remor de veus)

No, no, és evident, però... li torn dir que a Estats Units, que
té creixement, té creixement des de fa anys, 400 mil·lionaris
demanen que per favor no baixi els imposts, que és un disbarat.
Ho ha dit la directora, la corba de Laffer aquesta encara està
per demostrar-se la seva eficàcia.

I jo voldria agrair-li les explicacions bàsicament, que m’he
quedat amb la copla i ja no se m’oblidarà, dels 11 milions de
l’any 2015, és evident, si enguany o l’any que ve es mor el Sr.
Escarrer, que no es que li vulgui aquest mal, però evidentment
l’impost de successions pujarà exponencialment perquè es
morirà un dels grans mil·lionaris d’aquesta comunitat, el Sr.
Escarrer o d’altres que hi pugui haver, és evident, una successió
d’aquestes evidentment fa pujar exponencialment això, cosa
que no passa com hem dit amb l’impost de patrimoni.

I sobretot també els 6 milions de l’inspecció de l’any 2015,
de la qual cosa no era conscient, però, és clar, és molt
il·lustratiu perquè, és clar, fins ara, error meu per no haver-
me’n assabentat, per això li ho agraesc normalment aquesta...
i torn dir que això generarà un precedent, perquè crec que ha
estat molt il·lustrativa la seva compareixença. Però fins ara el
gran debat, i mea culpa per no assabentar-me de tot això que
acaba d’explicar, el gran debat del Partit Popular era que...
“veus com si baixam els... pujant els imposts recaptam manco
d’impost de successions i a l’any 2015 hi havia més inspecció
i es va recaptar més que a l’any 2016", etc., és clar, ara
evidentment el castell de naips doncs ha caigut i ja procurarem
que no es torni aixecar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. David Martínez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta i sí que
s’ha donat més informació, però encara trobem que hi podria
haver més informació publicada, no... es poden realitzar els
convenis que tenen els ajuntaments amb l’Agència Tributària,
però pel que respecte al contracte que té el recaptador
d’impostos amb la conselleria o amb l’Agència Tributària que
es va crear després per a la conselleria, sí que es podria revisar
no només per actualitzar, perquè ja fa molt de temps, sinó
també per trobar una eficiència, si funcionàs, està bé que
funcioni, però almenys que es doni la informació per veure
aquest funcionament, si podria... si és viable ara com està,
perfecte, si tenim la informació de quina és la despesa pública
perquè funciona per percentatges en funció dels tributs, i
aquesta informació, segons la Sindicatura de Comptes, no és
pública, no apareix al compte de resultats. Ací és molt difícil de
tenir aquesta informació per veure aquesta efectivitat d’aquest
servei.

Tenim la sensació, ja que ningú fins ara no havia demanat
per aquesta qüestió, que a ningú no li interessava o estem en
una certa comoditat que és un servei que es fa, està clar que
algú ho havia de fer, no estem en contra que es faci, estem a
favor que es faci, però sí que ens va cridar l’atenció aquesta
opacitat que hi havia en aquesta figura, el total desconeixement
que hi havia per part fins i tot dels partits polítics o dels càrrecs
polítics que més havien demanat o... no ho havien fet
públicament, quina era aquesta situació quant a la recaptació
d’imposts.

És cert que cada municipi té la seva autonomia i alguns
troben millor que ho faci l’Agència Tributària, i està bé, perquè
hi ha ajuntaments que els costa molt arribar a recaptar certs
imposts i si hi ha una figura especialitzada ho farà millor, no ho
posam en dubte; sí que ens costa entendre aquesta opacitat que
hi ha hagut fins ara, que ningú no s’havia demanat per què ni
qui feia. I esperem que es faci... es faci qualsevol... actuació
perquè aquesta informació sigui pública i sigui transparent. I
aplaudim, és clar que sí, l’esforç que es fa per fer públiques
altres qüestions que ha dit, però sí que trobem interessant que
aquesta figura que fins ara havia estat com amagada o com
estava... ningú no sabia... què costava ni quina... ni quins
ingressos ni quines despeses hi havia, idò que hi hagués aquesta
informació per fer-la més pràctica, més efectiva i més subtil.

Res més, gràcies per la seva informació i ens veiem en els
següents anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. El tema que esmentava el Sr.
Fernández és un tema interessant, però clar, és un tema també
complex, no és un tema simple, si vostè fa una assimilació a un
contracte no és un contracte, el recaptador és una espècie de
figura pública, és com un funcionari i no és un contracte és un
nomenament i fa una funció similar a la que pugui fer un notari
o a la que pugui fer un registrador. És un tema que no es pot
mirar des de l’òptica d’un contracte públic ni amb les regles
d’un contracte públic, evidentment és un tema que com més
transparència hi hagi millor, però no em de caure en l’error de
pensar que això és un contracte, vull dir, no és així.

Per part nostra no tenim... gràcies per les explicacions. És
cert que amb el tema dels certificats per ventura, com que
històricament ho havia començat a fer l’Agència, és veritat que
tal vegada molts d’ajuntaments o altres administracions no
saben que ho podrien fer també, supòs que si un ajuntament
està interessat supòs que ho podria parlar amb la fàbrica i, per
tant, muntar el seu servei per expedir-ho als seus ciutadans. Tal
vegada donant aquesta informació pot ser... pugui haver-hi
també ajuntaments que s’animin i es pugui emprar més. A més,
cada vegada els ajuntaments també tendeixen a donar més
serveis, com totes les administracions, evidentment l’Agència
Tributària va davant, però totes les administracions s’estan
adaptant a donar serveis telemàtics i evidentment és interès de
tots que els ciutadans tenguin un accés fàcil als certificats
electrònics. I poca cosa més. 

Moltes gràcies una altra vegada per la informació que ens
ha donat. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, jo també només agrair la seva explicació, i li torn dir,
l’encoratj en aquesta lluita contra el frau fiscal, i té raó, és una
qüestió de pedagogia, els països del nord tenen menys
corrupció precisament perquè hi ha aquesta pedagogia feta i
aquest no tirar el paper en terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Bé, agraesc la resposta, però el que passa és
que hi ha algun tema que no m’ha quedat clar, segurament
perquè jo no arrib al nivell que pertoca, però intentaré fer dues
preguntes simples a veure si som capaç d’entendre la qüestió.
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En relació al tema de la pujada de l’ecotaxa i els mòduls, el
que li demanaria és: si amb aquesta pujada tributària en teoria
es dobla en temporada, no?, això és el que surt en titular de
diari, es dobla l’ecotaxa en temporada turística, molt bé, jo li
deman, per veure si som capaç d’entendre-ho, si una empresa
només obri en temporada turística i paga per mòduls, pagarà el
doble del que va pagar l’any passat? Li deman això. 

I la segona qüestió que li plantej, li diré d’una altra manera,
el tema dels tributs locals, vostè ens ha dit, si no ho entès
malament, que varen recaptar 492 milions d’euros a través
d’aquests convenis que tenen amb els ajuntaments; varen
transferir els 492 milions d’euros als ajuntaments o quines
xifres varen transferir als ajuntaments?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pericay, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Sra. Directora, només volia afegir un
comentari a la seva resposta i té a veure... respecte d’aquesta
curiositat, m’ha donat una possible explicació al creixement de
2015 a 2016, però crec que no m’ha donada cap de la davallada
de 2014 a 2015. No sé si també hi ha una altra explicació que
es pugui adduir respecte d’això.

Res més. Moltes gràcies per les seves respostes, en general.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula la Sra. Maria Antònia
Truyols i Martí. 

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (Maria Antònia
Truyols i Martí):

Quant a la rebaixa impositiva, bé, Sr. Camps, li don la raó
perquè també des d’aquest govern s’està d’acord a baixar els
imposts a les classes mitjanes i a les classes baixes. De fet, de
fet, a l’any 2015, just abans de les eleccions, el Govern balear
va anunciar una baixada impositiva de l’impost de la renda de
les persones físiques per a rendes baixes i mitjanes, rebaixa
impositiva que hem mantingut a l’any 2015, quan nosaltres
vàrem arribar l’impost encara no es... i segueix vigent, vull dir,
és la mateixa tarifa que la llei vigent, 2015, 2016, 2017. Sí, sí,
li puc... si tengués accés a internet anant a Memento Fiscal
veuria que tant en un exercici com a l’altre hem mantingut la
tarifa de l’impost de la renda.

És veritat que vàrem introduir quatre trams nous, un tram de
70.000 euros, 90.000 euros, 125.000 euros i 175.000 euros,
això és progressivitat, això és progressivitat. Tal vegada la
progressivitat permet baixar la tributació dels trams més baixos,
de rendes baixes i mitjanes, mentre un puja els trams més alts
de renda. Per tant, en aquest tema estic d’acord amb vostè que
hem mantingut. De fet també vostès varen incrementar en

període electoral, o sigui sense tastar-lo, varen anunciar a
l’impost de la renda de les persones físiques un increment dels
mínims personals i familiars, mínims personals i familiars que
també vàrem mantenir nosaltres. 

O sigui, la primera declaració de renda, bé, la renda 2015,
que es presenta la declaració maig, juny de l’any 2016, va ser
una declaració de renda on es varen conjugar dos factors, la
rebaixa impositiva anunciada pel PP quant a rendes baixes i
mitjanes; l’increment de mínims personals i familiars que
afectaven fonamentalment el mínim del contribuent, aquelles
persones que tenien un tercer fill i els discapacitats, i la pujada
impositiva per a les rendes altes. Per tant, jo és el que explic
cada any als meus alumnes, aquesta és la progressivitat que un
desitja, que les rendes baixes tributin en funció de la seva
capacitat econòmica i les rendes altes en funció de la seva.

Quant al tema dels 10 milions d’euros, bé, veig que l’altre
dia que presentàvem els pressuposts de la nostra conselleria,
record que vostè va fer referència als 10 milions d’euros i
parlava que era curiós que un pla de lluita contra el frau fiscal
hagués recaptat 41 milions d’euros a l’any 2016 i 43 milions
d’euros l’any 2015, o sigui, el que hi havia realment era un pla
de lluita contra el frau fiscal que no era efectiu perquè el que
feia era baixar la recaptació. 

Bé, ara veig que vostè ha canviat, no sé, esper haver-lo
convençut perquè les dades són les dades, vostè parla ja d’un
increment del Pla de recaptació de 4,3 milions d’euros, supòs
que per l’efecte de totes les qüestions que he comentat aquí. Bé,
és vera, de vegades un fa previsions i les previsions no arriben,
però com els deia, en el Pla de lluita contra el frau fiscal s’han
de tenir en compte no només el valor en termes absoluts, s’ha
de tenir en compte l’índex d’eficàcia inspectora, anam al
Ministeri d’Hisenda i veiem que som la tercera; l’índex
d’eficàcia recaptadora, som la segona. I, a més a més, si
miràssim el percentatge d’expedients prescrits sobre el total de
despatxats per part de totes les comunitats autònomes en
mitjana des de l’any 2012 fins a l’any 2015 som la primera
comunitat autònoma que menys expedients deixa prescriure,
amb un 3,55% d’expedients. O sigui, només ens prescrivien en
mitjana des de 2012 fins a 2015 el 3,56% quan la mitjana
estatal és d’un 11,48%. Si anam a l’exercici 2015 continuam
dins els primers llocs, concretament a les Illes Balears el
percentatge de prescrits sobre el total de despatxats és un 5,7%
i estan per sobre de nosaltres, bé, ara no ho tenc ordenat però
els puc mostrar aquí tota la informació. A més, com que tenim
l’informe de la Inspecció de l’any 2016 que ens varen enviar el
mes de juliol de l’any 2017, aquest percentatge ha baixat des
del 5,2% a l’1,9%. O sigui, probablement l’exercici 2016 la
comunitat autònoma de les Illes Balears tornarà a estar en el
primer lloc de percentatge de prescrits..., tenim el percentatge
més baix de prescrits sobre el total de despatxats. I què vol dir
això?, idò que l’activitat ordinària és la que ha de ser. No
podem deixar prescriure expedients pel camí, i hem d’anar cap
endavant.

Per exemple, també, l’impost turístic. Amb l’impost turístic
és vera que actuacions d’inspecció se n’han fetes poques,
perquè l’impost acaba de néixer, va néixer dia primer de juliol
de l’any 2017. Ara mateix estam preparant un pla d’inspecció
tributària per a establiments turístics que abastarà dos anys,
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perquè dos anys sí que ens donen per començar a fer
actuacions. Un ha d’aplicar el criteri de proporcionalitat;
intentar cobrar un deute, potser, de 40 euros o de 50 euros a un
habitatge de vacances perquè s’ha equivocat en el nombre de
dies d’obertura que ha computat a la seva declaració d’alta
potser no val la pena; sí val la pena esperar dos exercicis, que
l’impost ja tengui una antiguitat de dos exercicis, i anar fent
feina cap endavant.

Quant a... quant al tema de la informació de recaptació, la
nostra idea és anar avançant. Repetesc, estan penjats els
convenis a la pàgina web de l’Agència Tributària; se sap quina
és la retribució del recaptador, tota la informació que es pot
donar es dóna; és veritat que, com deia abans, potser hi ha part
de la informació que no es pot donar perquè és propietat de
l’ajuntament, en aquest cas hauria de ser l’ajuntament que
donàs el seu consentiment a l’Agència Tributària per posar
aquestes xifres a l’abast. És vera que la Sindicatura de Comptes
en els seus informes darrers ha fet constar que no es veuen ni
les despeses en relació amb el recaptador ni els ingressos en
relació amb el recaptador; tot i així he de dir que els exercicis
2015 i 2016, quan hem estat auditats i també per una auditoria
externa i també per la Sindicatura de Comptes, hem fet tota una
sèrie d’ajustos, no dins comptabilitat pressupostària, perquè la
comptabilitat dels tributs locals no és una comptabilitat que
afecti els pressuposts de la comunitat autònoma, és una
comptabilitat extrapressupostària, hem fet una sèrie d’ajustos
dins la comptabilitat patrimonial per tal que quedi més clar
quins són els ingressos i les despeses generats pel servei de
recaptació de zona.

Quant als mòduls..., si afecta la pujada de la tarifa en el
mòdul a pagar?, sí, evidentment, perquè el turista paga el doble
en temporada alta i per tant l’establiment turístic també ha
d’aplicar aquesta pujada impositiva i ingressar-ho davant
l’administració tributària. Hem de pensar que l’establiment
turístic només actua com a substitut del contribuent, realment
qui paga l’impost és el turista i només el turista; el substitut
actua com a intermediari, per dir-ho de qualque manera, com
a substitut, i ho ingressa davant l’Agència Tributària.

Què més? No sé, Sr. Pericay, explicar-li concretament,
exercici 2014. Si vol després en un moment quedam, ens fa
arribar la informació i nosaltres li explicam aquesta variació.

Bé, és veritat que els professionals també pensin que actuen
en nom de tercer, del seu client. Per tant pot haver passat que
potser s’hagi donat que un professional s’hagi donat d’alta en
relació amb contribuents que ja hi eren de forma
individualitzada i que per tant per això hagi baixat l’índex
aquest.

No sé si em deix... Bé, una coseta més, allò de l’elusió dels
imposts. No s’eludeix un impost quan s’aplica... quan un va per
la via de la legalitat; això és el que té la legalitat, que permet
optar el contribuent per tributar o utilitzar una sèrie de figures
tributàries o unes altres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de passar al segon punt de l’ordre del dia
d’avui volem agrair la presència de la Sra. Maria Antònia
Truyols i Martí i dels seus acompanyants a aquesta sessió.

II. Debat de l’escrit RGE núm. 8493/17, presentat per la
presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, pel
qual es tramet l’informe de funcionament de l’Agència
Tributària de les Illes Balears corresponent a l’any 2016.

Senyors diputats, a continuació passam al debat del segon
i darrer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a l’escrit de
l’Agència Tributària de les Illes Balears RGE núm. 8493/17,
mitjançant el qual tramet l’informe de funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a l’any
2016.

 Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Camps, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ANTONI CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, no farem ús de la paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, no faré ús de la paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Un comentari molt breu, tal volta a la ponència del
Reglament es podria substituir aquest debat pel que hem fet
prèviament, no?, pels que estiguem a la ponència del
Reglament, per pensar-hi.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font...

(Se sent una veu de fons que diu: “no hi és”)

..., que no hi és.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, però no en faré ús considerant els
precedents.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Tampoc no en farem ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, donam per acabat el torn de rèplica i de
contrarèplica i acabat el debat anunciam que s’obri un termini
de seixanta minuts durant el qual els grups parlamentaris
podran presentar davant la mesa de la comissió propostes de
resolució als informes escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i atès que no hi ha escrits presentats a la
Mesa, no hi ha debat ni votació.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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