
 

 
 Núm. 158 

 
Novembre 2013 Via Laietana 57, 4t 3a, Barcelona (08003) Tel 93 317 31 51, sindicat@catac.org  

 
 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA  
 
 

ENREDA QUE FA FORT! (5/10) 
(ATC la desorganització del desgovern) 

 
 
 
5. Cauen en picat els ingressos, però es dispara la plantilla  
 
Una altra qüestió és la intenció de l'ATC d'augmentar la plantilla en 130 persones. La motivació, 
com sempre que es vol justificar el que resulta de difícil justificació, és múltiple1 i que cadascú 
agafi la que més li convingui o agradi: 
 

1. Assumpció de la recaptació executiva dels ingressos de la Generalitat (fins ara ho ha fet 
l'Estat, com explicarem més endavant) i dels Ajuntaments (que ho demanen insistentment, 
segons diu la direcció de l'ATC) per part de la pròpia Generalitat (de no recaptar en 
executiva els tributs propis durant un període de 33 anys quan podien fer-ho des del primer 
moment, volen passar a recaptar tots els tributs de propis i aliens). 
 
2. La lluita contra el frau fiscal (un clàssic, que serveix per a justificar qualsevol cosa). 
Tanmateix, cada actuació que ha fet l'ATC que ha implicat despesa ha estat justificada per 
lluitar contra el frau fiscal tot i que els mètodes utilitzats sempre han estat els mateixos, 
com mediocres han estat els resultats obtinguts (només cal mirar les memòries anuals de 
l'ATC). 
 
3. Reforçar l'atenció al contribuent (just ara que gairebé no hi ha contribuents perquè no hi 
ha recaptació). En resum els nostres contribuents eren els que compraven pisos. Si ha 
caigut la venda de pisos, caldrà admetre que ha caigut el nombre de contribuents. Ves per 
on, ara que no hi ha contribuents, decideixen reforçar l'atenció als contribuents, però quan 
n'hi havia, el pobres contribuents, havien de passar-se tot el matí fent cues. De jutjat de 
guàrdia! 

                                                 
1 Raons al·legades per la representant de l'Agència Tributària, Assumpció Pons, a la Mesa Sectorial (Acta de Reunió 
de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic de data 20 de juny de 2013). 
 



  
4. La darrera excusa per justificar l'operació ha estat la disminució de plantilla per 
jubilacions. Segons aquest criteri però, tots els Departaments haurien d'incrementar 
plantilla. A diferència de l'ATC però, la resta de Departaments, vinculats majoritàriament a 
la despesa social, sí que poden al·legar importants increments de feina: augment del 
nombre d'aturats, augment de les persones que necessiten assistència social, augment de les 
necessitats sanitàries derivat de la pèrdua de qualitat de vida i de l'abandó de les polítiques 
preventives per part de l'Administració... 

 
Pretendre que, precisament els Departaments que més necessitats tenen de personal, tant per la 
tasca social que desenvolupen, i per tant per la necessitat que hi ha d'aquesta tasca, com la gran 
quantitat del seu personal que ha estat acomiadat (dificultant encara més aquella tasca), suposa 
una clara manifestació de la indolència, de les autoritats administratives en general, indolència de 
la que parlàvem en el primer butlletí d'aquesta sèrie, així com una clara manifestació de la 
incompetència, de la que també parlàvem, dels encarregats de la política tributaria de 
l'Administració de Catalunya, en particular (que clarament no ha sabut fer els quatre números 
que calen per veure que la solució no pot passar per incrementar plantilles quan ni es poden 
pagar les que ara mateix hi ha ni està justificat, precisament a l'ATC, per tot el que ja hem dit i 
direm, l'increment de plantilla. 
 


