
IJauditoria
E1 repte m6s immediat que
sens dubte tenen en aquests
moments els nostres gestors
pflblics 6s reduir arab urg~n-
cia els d~ficits acumulats i el
deute comprom~s. I aix6 en
un moment en qu~ cmix en-
tre la ciutadania l’exig~ncia
de millors serveis i en el qual
es constata que les continua-
des retallades de serveis b~sics
s6n un recurs esgotat.
Aixi doncs, arab independ~n-
cia d’ideologies, aquesta re-
ducci6 de d~ficits ha de venir
de la simplificaci6 de la buro-
cr~cia, de la reducci6 de costos
de funcionament i de l’impuls

el retiment
de la innovaci6.
El bon govern exigeix avui
que els gestors pflblics actuin
arab transpar~ncia real, la qual
cosa significa posar a disposi-
ci6 dels ciutadans informaci6
fltil, rellevant i accessible. Un
fet que va molt m6s enll~ de
la simple publicaci6 de dades
en una p/~gina web i que ha

tic retiment de comptes sobre
la naturalesa, la destinaci6 i
l’impacte social dels recursos
gestionats. Dissortadament,
no sembla que a Espanya les
coses vagin per aquest cami.
La Llei de Transpar~ncia que es

decomptes
va aprovar fa dos anys, encara
no disposa d’un reglament
que la desenvolupi i establei-
xi les sancions corresponents,
la qual cosa permet que no es
compleixin alguns dels seus
punts fonamentals sense cap
conseqfi~ncia, com l’obligaci6
de publicar els contractes rea-
litzats pels serveis pfiblics.
La ciutadania vincula la
transpar~ncia i el retiment
de comptes arab la lluita con-
tra la corrupci6. Desgraciada-
ment, el frau, la corrupci6 i
la falta d’integritat en la ges-
ti6 d’institucions pflbliques i
privades 6s avui una realitat

molt present en el nostre en-
torn. L’~tica i els valors han
de tenir sempre una posici6
indiscutiblement rellevant
en la gesti6 empresarial, aix6
implica establir controls in-
terns i externs que assegu-
fin el seu compliment. Un
control que 6s especialment
important quan la falta de
recursos econbmics i humans
en els organismes responsa-
bles d’auditar els comptes
pfiblics sembla una situa-
ci6 dificil de millorar a curt
termini.
D’aqui la necessitat d’una
Llei d’Auditories Pflbliques,

llargament promesa per al-
guns partits, perb que mai
s’ha arribat a concretar. Avui
gaireb~ cap municipi de m~s
de 50.000 habitants se sotmet
a auditories externes. L’flnica
excepci6 -des de fa m~s de
vint anys- 6s l’Ajuntament de
Barcelona.
Tot i que la funci6 principal
de l’auditoria no ~s detectar el
frau, un control adequat dels
recursos pfiblics i una politica
real de transpar~ncia amb ve-
rificacions fetes per professi-
onals independents dificulta-
rien la seva comissi6 en gran
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