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Sí al trasllat (al centre)

Per nosaltres, el tema del trasllat però, tot i la contundència dels fets, no està tancat. El Govern,
encara que ho ignori sistemàticament, té com a objectiu servir els ciutadans i aquest servei s’ha
de dur a terme facilitant l’accés a l’Administració dels ciutadans.
Certament, bona part de l’activitat administrativa no requereix el desplaçament dels ciutadans,
i fins i tot sovint la relació amb ells és inexistent: tal és el cas, per exemple, de la Intervenció,
de la Funció Pública, de bona part de Presidència i de tants altres organismes. Altres sectors
d’activitat incideixen només sobre determinats grups de ciutadans i per tant, la importància de
la proximitat es veu matisada per la relativament escassa magnitud dels ciutadans afectats (així,
els àmbits d’exteriors, cultura o presidència). Tanmateix, determinats serveis son bàsics i
afecten la totalitat de la ciutadania (l’àmbit de la salut o l’àmbit tributari en son dos clars
exemples). Com a mínim, en aquests darrers casos, la proximitat als ciutadans és fonamental.
Quan els governants de torn, convergents ells diguem-ho clar, no tan sols ignoren aquestes
qüestions sinó que inverteixen els criteris (així, per exemple, funció pública i presidència es
mantenen en el centre quan no tenen gairebé relació amb els ciutadans) es que no governen per
als ciutadans sinó en benefici propi o en qualsevol cas, en perjudici dels ciutadans.
Per l’Administració tributaria hi passa, tard o d’hora, la majoria de la ciutadania. ¿Quants
ciutadans passen per la Intervenció o per la Funció Pública?
La justificació d’una futura xarxa d’oficines de l’ATC no deixa de ser una nova farsa. En
realitat aquesta futura xarxa el que farà serà dificultar encara més l’accés a l’Administració
tributaria.
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Efectivament, l’absorció per part de l’ATC de les competències que fins ara venien
desenvolupant els Registres de la Propietat suposarà, de facto, una nova reducció de les
possibilitats d’accés dels ciutadans a l’Administració tributaria.
De 54 oficines liquidadores que actualment desenvolupen funcions tributàries a tot el territori
de Catalunya i que seran tancades abans de l’abril de l’any que ve, el Govern té la intenció de
substituir-les només per 11 ubicades a les ciutats amb més població.
Ens trobem per tant davant d’un nou allunyament de l’Administració tributaria dels ciutadans,
que hauran de recórrer distàncies considerablement més grans per a realitzar els seus tràmits.
Ara l’allunyament ja no afectarà només als habitants de la conurbació de Barcelona, afectarà a
tots els habitants de Catalunya.
L’excusa de què també hi ha una xarxa d’Administracions locals que prestarà serveis tributaris
constitueix una nova fal·làcia d’aquest partit de tramposos que capitaneja el Govern, ara ja amb
la col·laboració dels seus socis: Junts (et donem) pel (cul) Sí. La pretesa xarxa, en realitat, farà
només funcions de recepció de documentació i poc més, amb la qual cosa, ni de lluny, satisfarà
les necessitats de la ciutadania (consulta i tramitació de recursos, devolucions, reclamacions,
qüestions sobre recaptació o inspecció, sobre valoracions...).
Qualsevol actuació del Govern de torn tendent a allunyar l’Administració dels ciutadans
constitueix una clara devaluació del servei que mereix ser contínuament reprovada. Nosaltres
ja hem manifestat per activa i passiva, com a servidors públics que som, la nostra oposició a
qualsevol mesura d’aquesta mena. En aquesta línia, hem manifestat clarament la necessitat de
buscar una ubicació més cèntrica per a l’ATC al mateix secretari d’Hisenda. Ara, a aquesta
reivindicació s’hi suma la de la necessitat augmentar el nombre d’oficines liquidadores com a
mínim fins a les actuals 54 oficines i mantenir així el nivell suficient d’assistència als
ciutadans.
Sigui com sigui, no podem perdre de vista que la realitat del moment és la que és i, per tant, cal
parlar del que hi ha ara mateix.
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