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Polèmica per un curs per a caps de l'Agència Tributària  
• L’estada de la cúpula de l’ens a Palamós incloïa una excursió amb veler 

FERRAN COSCULLUELA  
GIRONA 

treballadors i sindicats de l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC), dependent de la Conselleria d’Economia, han expressat 
la «indignació» per una estada de cap de setmana que l’entitat 
va pagar als seus directius al setembre a l’hotel Trias de 
Palamós (Baix Empordà), situat a primera línia de mar. La 
trobada, que formava part del pla de preparació d’alts càrrecs, 
amb sessions teòriques i pràctiques, incloïa una excursió amb 
veler. 
Portaveus de la Conselleria d’Economia van explicar ahir que el 

«curs de formació de directius» es va fer entre el 18 i el 19 de setembre. Hi van participar 15 persones, 
entre les quals el director de l’ATC, Josep Costa, els delegats territorials, els subdirectors i els caps d’àrea. 
Les mateixes fonts van destacar que el curs es va fer fora de l’horari laboral i que només van pernoctar el 
divendres, dia 18, a l’hotel. L’endemà es van realitzar les activitats, entre les quals hi havia la polèmica 
passejada amb veler, inclosa en la formació «per posar en pràctica els conceptes apresos» i estimular la 
tasca i la gestió d’equips, van afegir a la conselleria. El curs i l’estada van costar uns 6.000 euros en total. 
Fonts sindicals de l’ATC van explicar ahir que han reclamat una reunió urgent de la junta de personal 
perquè la direcció doni explicacions per escrit de l’afer. Els treballadors es van mostrar molt incòmodes 
amb la notícia perquè consideren que dóna mala imatge a l’entitat: «En una època de crisi, en què estem 
pressionant els contribuents perquè paguin fins a l’últim euro, fets tan poc estètics com aquest no ens 
agraden gens».  
 

Vista de les instal·lacions de l’hotel Trias de Palamós, 
on es va fer el curset de directius. Foto: EL 
PERIÓDICO  
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- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
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