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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA  
 
 
 

Desnonats 10 
CATAC recorre al Tribunal Superior el trasllat 

a la Zona Franca 
 

Bé, per ser precisos, hem presentat l'anunci de recurs, és a dir, l'escrit mitjançant el qual 
posem en coneixement del Tribunal la intenció de formular recurs contenciós administratiu 
contra el contracte d'arrendament de l'edifici de la Zona Franca i el contracte de novació de 
l'edifici de Fontanella. Juntament amb l'escrit hem presentat la corresponent taxa de 440 € 
que tot i la propaganda oficial, no ha desaparegut per a les persones jurídiques, encara que 
aquestes desenvolupin exclusivament activitats no lucratives. Una eina més al servei dels 
poderosos per a dissuadir els treballadors de defensar els pocs drets que encara no els hi 
han estat arrabassats. 
 
Ara, el Tribunal Superior posarà en coneixement de l'Administració la nostra voluntat 
d'interposar recurs contenciós i li donarà un termini de 20 dies per a que trameti la 
documentació al dit Tribunal que la posarà a la nostra disposició per tal que ens intruïm i 
redactem el corresponent recurs. 
 
No volem encara avançar les línies al voltant de les quals girarà la nostra demanda (tot i 
que ja estan perfilades) ja que, la vista de l'expedient pot aportar noves dades que alhora, 
puguin donar lloc, si s'escau, a noves actuacions per la nostra part. 
 
Us comuniquem però que hem demanat al Tribunal Superior, juntament amb l'anunci de 
recurs la suspensió del trasllat a la Zona Franca. En concret la suspensió dels efectes del 
contracte d'arrendament de l'edifici de la Zona Franca i de la novació del contracte 
d'arrendament de l'edifici de Fontanella, atès que considerem que, de materialitzar-se el 
trasllat abans que es resolgui el recurs contenciós, es produiria un evident dany jurídic i de 
difícil reparació per als interessos del ciutadans, que en qualsevol cas han de ser 
preponderants. 
 



 
 
  

 
És probable que el trasllat s'acabi consumant, però per nosaltres l'assumpte no quedarà 
fàcilment tancat, ni tan sols quan ja estiguem, si arriba, ubicats als erms i descampats 
terrenys de la zona industrial de Barcelona. 
 
Volem recordar però, que ara venen tres eleccions gairebé successives i que els 
responsables d'aquest gran despropòsit, contrari no ja a la lògica més elemental sinó als 
mateixos interessos dels ciutadans, pretenen obtenir, si no el nostre vot, al menys sí la 
nostra abstenció, que,  en definitiva, també els beneficia. 
 
Pensem que un canvi en el partit del Govern suposaria, en primer lloc que probablement 
saltaria el responsable de constatar que les "estructures d'estat" on millor estan és ben lluny 
dels ciutadans i el lloc que els hi correspon és entre naus industrials abandonades, camps de 
carxofes, descampats i nínxols. També suposaria que potser, només potser, un nou Govern, 
d'un altre partit, naturalment, podria considerar que els serveis que més ciutadans atenen 
han d'estar ben propers a ells i no considerar aquests ciutadans com a meres màquines de 
pagar tributs que aniran allà on se'ls hi digui que han d'anar i que la seva opinió no té cap 
valor més enllà del dia de les votacions (més de dos mil ciutadans van manifestar 
mitjançant escrits presentats al registre la seva oposició al trasllat). 
 
Paral·lelament hem demanat (15.04.15) i reiterat (20.05.15) còpia del contracte 
d'arrendament de l'edifici de la Zona Franca per tal de conèixer les condicions en que s'ha 
celebrat. Com era d'esperar, la transparència tant anunciada de l'actual Govern no deixa de 
ser un paper mullat anunciat exclusivament per enredar els més beneïts i, per tant, 
continuem esperant. En qualsevol cas, si no és per la via administrativa de la transparència 
serà per la via judicial, però al final obtindrem la documentació demanada. 
 
Us mantindrem informats quan hi hagi notícies rellevants en relació a aquesta qüestió. De 
totes maneres, a partir d'ara introduirem noves qüestions en els nostres butlletins que, amb 
això del trasllat, atesa la seva rellevància, havien quedat relegades. 
 
Mai com ara havíem tingut tant a mà la possibilitat de reaccionar a curt termini contra les 
arbitrarietats, les retallades i la corrupció dels que manen i decideixen en funció dels seus 
negocis. No la desaprofitem. 
 
"A galopar, a galopar, .... hasta enterrarlos en el mar" 
  


