MOCIÓ PER UN CONTROL REGULAR I EXTERN DE LES FINANCES DE LA
EMD
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La gestió de la Res Publica, la cosa pública, és la responsabilitat de les administracions.
En el sistema representatiu que com a societat ens hem dotat durant molts anys, fins i tot
segles, de lluita; els i les ciutadanes atorguem la confiança a uns i unes representants per que
aquestes gestionin el dia a dia de tot allò que ens afecta a tots amb principis de justícia social,
repartiment de riquesa, serveis bàsics garantits, etc.
Al llarg dels anys, però, en nombroses ocasions els i les ciutadanes hem vist com la gestió del
diner públic ha estat poc efectiva i, malauradament, a vegades fraudulenta.
Amb el temps, com a societat, ens hem anat dotant de mecanismes per a establir un control
sobre la gestió dels recursos públics, fent extensiva a una societat cada vegada més formada i
competent, la responsabilitat del control de les institucions que inicialment requeia només en
la “oposició”.
En aquest sentit, per exemple, a casa nostra ens hem dotat de la llei de transparència (LLEI
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
Que de ben segur representa un repte per a tota institució però alhora suposa un canvi
qualitatiu i quantitatiu en l’accès a la informació dels i les ciutadanes. Canvi que de ben segur
suposa una major exigència de rigor per part dels que tenen o entomen la lloable tasca de la
gestió de la Res Publica.
En aquesta línia, i no sempre en un format tan excels com seria desitjable, una eina que s’ha
mostrat útil ha estat la auditoria externa de comptes públics.
La nostra EMD ja comença a tenir un rodatge en la gestió del que el poeta definí com “l'espai
d'història concreta que ens pertoca, i un minúscul territori per viure-la.”
De cara a una millor gestió tant present com futura, creiem que fora positiu poder garantir
cada dia una millora de les accions que com a govern i com a institució fem pel bé dels i les
nostres veïnes.
Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a la Junta de Veïns i Veïnes a aprovar la realització d’una auditoria externa de
comptes en períodes regulars de màxim 4 anys i fer públic el resultat d’aquesta auditoria al
portal de transparència de la EMD.
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