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DESNONATS 7 
 
Diferents són les accions que des de CATAC venim fent de cara a posar al descobert tots els 
despropòsits que s'amaguen darrere la pretensió de traslladar els serveis tributaris de la 
Generalitat de Catalunya a l'extrem sud del municipi de Barcelona: per entendre'ns: a la Zona 
Franca. 
 
El número que encapçala aquest butlletí dóna una primera aproximació a l'interès que ens hem 
pres en aquesta qüestió, no ja pels perjudicis o inconvenients que aquell trasllat pot produir al 
col·lectiu al que representem sinó, i fonamentalment, pels perjudicis que produeix als ciutadans 
als quals estem íntimament vinculats atesa la nostra doble condició de vocació de servei públic 
i de ciutadans. 
 
Quan la notícia del trasllat va començar a circular CATAC varem demanar una primera reunió 
amb la direcció que no fou atesa. Per contra va trametre una nota que no feia altra cosa que 
aportar més confusió. Una reunió posterior (11.11.14), producte de la concentració convocada 
per nosaltres el dia anterior davant de les portes del centre, no aportà, com era d'esperar, res de 
nou. 
 
La següent reunió amb el Director de Patrimoni (28.11.14) no suposà tampoc especials 
novetats (la varem explicar amb detall en "desnonats 4"). 
 
Ja en el 2015 des de CATAC hem promogut diferents accions per a ser executades de manera 
conjunta amb els altres sindicats: hem iniciat una campanya d'informació als contribuents a les 
portes del centre així com una altra de presentació de queixes, per part tant del personal com 
dels contribuents, adreçades al Conseller d'Economia i Coneixement en les quals manifesten el 
seu desacord amb el trasllat de l'ATC. Aquestes queixes, des de Conselleria s'han tramés a la 
Secretaria d'Hisenda, que suposem, com no podria ser d'una altra manera, contestarà a 
cadascun dels ciutadans, dels quals, cal que no ho oblidi, n'és una mera servidora. 
 
A més hem tramés una part considerable d'aquestes instàncies (més d'un miler) al Director de 
Patrimoni per tal que prengui nota del descontent de bona part dels contribuents que acudeixen 
a les dependències de l'ATC (tot i sabent que tant se li'n foten els ciutadans). 



 
 
  

 

                                                

 
A banda, des de CATAC hem demanat, en reiterades ocasions (octubre i febrer), a través de 
l'oficina virtual de la Generalitat, que se'ns subministri el contracte d'arrendament actual de 
l'edifici de Fontanella 6 per tal de comprovar la realitat de l'estalvi que l'Administració utilitza 
com a excusa per a justificar el trasllat. Atès que no ens han contestat, us convidem a que 
vosaltres, com a persones afectades formuleu idèntica sol·licitud1. 
 
En data 10.02.15, també des de CATAC, varem presentar un escrit adreçat al Director de 
Patrimoni (us en varem trametre còpia el mateix dia) tot informant-lo del fet que la llei obliga a 
que els contractes que celebren les Administracions Públiques segueixin els procediments 
establerts, és a dir que siguin objecte de convocatòria pública. L'omissió d'aquest deure, tot i 
coneixent-lo, pot constituir un delicte. Com a conseqüència, hem rebut una trucada força 
pintoresca de la "subdirectora general de projectes estratègics d'eficiència i reforma" 2, la 
senyora Isabel Tornabell González profundament enfadada3 pel que, considera ella, un escrit 
ofensiu i amenaçador (es refereix a l'escrit al DG de Patrimoni, del qual us varem trametre 
còpia en data 10 de febrer4). Nosaltres per la nostra part, lluny de sentir-nos amenaçats, li 
agraïm que ens avisi que les nostres paraules poden anar als Tribunals: ja des d'aquest mateix 
moment en prenem nota. 
 
Les actuacions no s'acaben aquí, n'hi ha moltes altres que es posaran en marxa en el moment 
oportú (altres ja estan en marxa, però no és encara el moment oportú de comunicar-les. Seguiu-
nos i les sabreu de primera ma).  
 
En el nostre darrer butlletí (24.02.15) varem comentar el butlletí de l'Administració d'idèntica 
data. Sí, ara l'Administració també fa butlletins5 i es que amb això del trasllat, no poden 
comptar ni amb el seu sindicat habitual.  

 
1 https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs&set-locale=ca_ES&portalId=1 
Com a Tema poseu: Administració Pública, com a subtema poseu: Transparència, com a Assumpte: Sol·licitud del 
contracte d'arrendament de Fontanella 6. Cal que al final cliqueu a la casella "accepto les condicions". Us 
agrairem que ens comuniqueu si ho heu sol·licitat per tal de dur un control. 
 
2 http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19314. Com podeu comprovar en aquest 
link, les funcions atribuïdes a aquest càrrec giren al voltant d'expressions tan conegudes com: Impulsar, coordinar, 
analitzar, racionalització, optimització o "donar suport", la qual cosa dóna una idea clara de la rellevància del 
càrrec i de la retribució amb que sol recompensar-se. D'altra banda, no acabem de trobar entre les seves funcions 
la de contestar escrits adreçats a terceres persones (potser pertany a les forces d'interposició d'alguna ONG). 
 
3 Com deia La Lupe a "Puro teatro":  
 
Igual que en un escenario 
Finges tu dolor barato 
Tu drama no es necesario 
Ya conozco ese teatro 
 
4 Us en recomanem una nova lectura per tal que valoreu per vosaltres mateixos on és l'ofensa o l'amenaça. Per cert 
les expressions utilitzades, totes i cadascuna, estan tretes de la jurisprudència sobre prevaricació administrativa del 
Tribunal Suprem, gent amb estudis encara que a aquesta senyora no li sembli. En relació a l'al·legada amenaça, no 
sembla que assabentar algú de que la seva actuació pot constituir un delicte sigui motiu per sentir-se amenaçat i sí 
en canvi, per sentir-se agraït, per la cautela que et recomanen. 
 
5 I assemblees, recordeu les dels dies 17 i 18, amb una tribuna d'oradors – no sabem si brillants, ja que les 4/5 
parts devien ser "cartoixos"- plena de gom a gom. Per cert, aprofitem per assabentar la directora, que en el mon de 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?reqCode=newCqs&set-locale=ca_ES&portalId=1
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19314


 
 
  

 

                                                                                                                                                         

 
Igual que als indis americans els hi varen comprar Nova York a canvi de galindaines, a 
nosaltres ara ens volen vendre places d'aparcament a canvi d'acceptar resignats la Zona Franca. 
Ara bé, cal no refiar-se'n, aquests ganàpies, no son tan honrats com els anglesos, aquests es 
quedaran Nova York i al final, també les galindaines. Només cal recordar com, fins que des de 
CATAC varem iniciar una campanya de denúncia, a alguns dels subdirectors se'ls hi atribuïa, 
des de la direcció, l'ús exclusiu de l'aparcament de Fontanella 6, mentre a la resta fins i tot ens 
havien arribat a cridar l'atenció per entrar a l'edifici amb la bicicleta. 
 
Per als que hagin tingut la paciència d'arribar fins aquí, us avancem, en exclusiva, la notícia 
d'una nova actuació que hem dut a terme des de CATAC: en data 24 de febrer, hem interposat 
un escrit, davant del Síndic de Greuges, denunciant l'actuació contraria a l'interès públic que 
aquesta Administració pretén materialitzar amb el trasllat de les dependències de l'ATC a la 
Zona Franca: denunciem el perjudici que suposa per als contribuents, la contravenció de la 
normativa de contractació, el nul estalvi econòmic de l'operació i el gran nombre de queixes 
dels contribuents que s'han rebut (i de les quals li hem tramés còpia) en contra del dit trasllat. 
 
No volem acabar aquest butlletí sense recordar, un cop més, que com a servidors públics que 
som, estem obligats davant dels ciutadans, Per tant, des de CATAC fem el possible per 
defensar els drets d'aquests ciutadans a que l'Administració estigui veritablement al seu servei i 
no al servei d' interessos econòmics determinats. 
 

 
la fiscalitat, la lluita contra el frau i la comprovació d'autoliquidacions poc tenen a veure i encara molt menys són 
el mateix. No passa res, en el futur Estat, hi cap tothom (i quan ens manqui "algú que se n'enteri", sempre ens 
quedarà l'AEAT). 


