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Desnonats 8 
 
En la reunió mantinguda amb el Director General de Patrimoni el passat 28 de novembre, se'ns 
va dir que el contracte d'arrendament de la nova ubicació se signaria durant el mes de gener de 
2015 i que, aproximadament a finals de gener, ens convocaria a una nova reunió 
 
Preocupats per l'absència de notícies, en data 9 de març ens varem adreçar per escrit Director 
General de Patrimoni per tal d'obtenir informació sobre el nou contracte d'arrendament. 
Finalment, avui, en data 23 de març ens contesta dient que "el Director General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, no ha formalitzat cap contracte d'arrendament relatiu a 
l'immoble ubicat al Passeig de la Zona Franca 32, Edifici T".  
 
Aquesta concisió porta causa de què en el nostre escrit indicàvem clarament a quin edifici ens 
referíem i, per tant, no ha de ser interpretada en el sentit que es pot haver signat un contracte 
d'arrendament en relació a altra finca. 
 
En definitiva doncs, hores d'ara, el contracte que s'havia d'haver signat durant el mes de gener, 
encara no s'ha signat. Pensem que les actuacions que hem dut a terme fins ara si més no han 
tingut com a efecte endarrerir la signatura d'aquell contracte i, per tant, la decisió sobre el 
trasllat. 
 
El passat 16 de març hi va haver reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública on entre 
altres temes hi havia el del trasllat de l'ATC. La representant del Departament d'Economia i 
Coneixement, la subdirectora general de recursos humans i organització, no va aportar, per 
variar, cap novetat al respecte.  
 
Com nosaltres no ens cansem, continuem duent a terme actuacions tendents de fer enrere el 
trasllat de l'ATC. En aquest sentit, hem adreçat un escrit a les més de dues-centes gestories que 
hi ha en l'àmbit territorial de l'ATC de Barcelona tot convidant-les a adreçar una carta al 
President de la Generalitat demanant-li que reconsideri el trasllat de l'ATC atesos els perjudicis 
que els hi produeix.  Aquelles gestories interessades a presentar el dit escrit, ens l'han de lliurar 
i des de CATAC en farem la tramitació corresponent per tal que arribi al President.  



 
 
  

 
 
Així mateix, hem adreçat un altre escrit als diferents col·legis professionals (gestors, advocats, 
economistes, administradors,...) tot convidant-los a manifestar la seva postura, en la mesura 
que afecta el col·lectiu al qual representen, sobre el trasllat de l'ATC, al President de la 
Generalitat. 
 
En un altre ordre de coses, però dins de la qüestió del trasllat, us informem que continuem a 
l'espera de què la Directora contesti un escrit nostre de data 17 de març en el qual li 
demanàvem còpia de l'Informe de la Comissió IVA-ITP, al que es referia en la contesta a la 
denúncia Pública que varem interposar i de la qual ja us en varem donar notícia en el nostre 
butlletí 184. Com sempre, va caler una actuació pública per part nostra (els butlletins 184 i 185 
d'11 de març) per a que la Directora posés a funcionar l'aparell administratiu.  
 
No deixa de resultar curiós que el Govern no para d'anunciar la seva "transparència", tramita al 
Parlament una llei de Transparència, obre una pàgina web sobre la transparència i des de 
l'ATC, hi ha resistència (o negativa) a subministrar un informe que, curiosament, no està en la 
pàgina web de e-tributs, on hi consten els informes de la Comissió IVA-ITP. Què té d'especial 
aquest informe per no constar al web?  
 
Els ciutadans tenim dret a conèixer tota la informació en poder de l'Administració i aquesta té 
l'obligació de subministrar-nos-la; els gestors públics que no ho entenguin així, s'haurien de 
replantejar la seva condició de gestors públics, ja que en definitiva no fan altra cosa que 
malmetre la imatge de l'Administració. 


