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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Escapçada pel TC la Llei de Cossos
En data 31.07.15, el President del Govern, va interposar un recurs d’inconstitucionalitat (el
4681-2015) contra l’article 4 de la Llei 9/2015, de 12 de juny, que modificava la llei 7/2007, de
l’Agència Tributaria de Catalunya, tot afegint-li a aquesta darrera set noves disposicions
addicionals.
D’aquestes set disposicions addicionals dues foren recorregudes. Però, a què es referien
aquestes disposicions? Doncs a la “integració voluntària” en els cossos d’inspectors i de
gestors tributaris, mitjançant “convocatòries específiques” de funcionaris de “cossos i escales
del subgrup A1 d’altres administracions públiques” amb “funcions substancialment
coincidents”.
En definitiva el que es pretenia era que es pogués accedir a aquests cossos “per la cara”
(“integració voluntària”), sense oposició (“convocatòries específiques”) per part de personal
aliè a la nostra Administració i en detriment del personal propi (grups C i B de l’Administració
tributaria de la Generalitat), tot carregant-se el sistema de carrera administrativa.
Doncs bé, el TC ha anul·lat aquest article, deixant penjats, en primer lloc, a tots aquells que
l’ATC va convèncer per a que se n’anessin de l’Estat i vinguessin a la Generalitat, com a
interins (l’Estat no va concedir, com era d’esperar, la comissió de serveis que la Secretaria
d’Hisenda pretenia) per fer de gestors tributaris.
L’anul·lació d’aquest article, ja denunciat per CATAC abans de la seva aprovació, suposa
haver de refer el disseny d’unes estructures ja seriosament malmeses abans de la seva posada
en marxa.

Als paios que han dissenyat aquesta norma i l’estratègia manifestament errònia que conté,
ningú els hi exigirà responsabilitats? I els diners i el temps que s’han perdut qui els paga?
Malauradament, aquí mai paguen els responsables de les situacions creades. El que és pitjor, no
tan sols no paguen sinó que romanen en els seus llocs.

