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  Barcelona, 27 d’abril del 2015 
 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes reuneix a 150 professionals i 
representants de l’auditoria en la VI Jornada d’Auditoria del Sector Públic 

 

 

ELS AUDITORS CATALANS ADVERTEIXEN QUE EL 

RETIMENT DE COMPTES “TRANSPARENT I 

RESPONSABLE” ÉS IMPRESCINDIBLE PER CONSTRUIR 

LA CONFIANÇA EN EL SECTOR PÚBLIC 
 

 

 Daniel Faura (president del Col·legi): “la informació relacionada amb 

la regulació de la transparència ha de ser accessible, mesurable, 

rellevant, verificable, comprensible i útil per als ciutadans” 

 

 Jaume Amat (Síndic Major de la Sindicatura de Comptes) ha assegurat que 

la gestió pública “ha millorat” malgrat que les àrees de risc segueixen sent 

les mateixes que fa deu anys 

 

 Presidents i síndics de tribunals de comptes de sis comunitats autònomes 

han participat en les diferents sessions de la Jornada 

 
 

 

Els auditors catalans han advertit que solament mitjançant el retiment dels 

comptes públics “transparent i responsable” -i que “no es limiti a complir 

obligacions legals”-, es podrà construir i consolidar la confiança en el sector 

públic. Així mateix, han defensat que un “retiment de comptes efectiu” exigeix 

òrgans de control independents que revisin de forma “periòdica i oportuna” 

la informació formulada pels ens públics. 

 

Per boca del president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, 

Daniel Faura, els professionals del sector han reivindicat “l’aplicació de controls 

interns, normes i processos” per garantir una “bona administració i retiment de 

comptes”. I han alertat que aquests controls no poden tenir com a missió 

“obstaculitzar ni asfixiar la imprescindible i obligada innovació que requereix 
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una gestió moderna, sinó “facilitar i donar suport a aquesta gestió”. Faura ha 

asseverat que els serveis públics han d’estar regulats per “regles raonables” que 

permetin una “gestió orientada a resultats” sobre la base de l’eficiència, l’eficàcia 

i l’equitat. 

 

Incompliments en publicitat i transparència 

Per la seva part, el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 

Jaume Amat, ha fet un resum de les observacions i recomanacions formulades en 

els informes de la Sindicatura dels últims 10 anys. Per Amat, moltes de les 

incidències observades en l’àmbit de la comptabilitat, la gestió pressupostària, la 

contractació o la gestió de personal, es repeteixen any rere any. “Seguim 

ensopegant amb les mateixes pedres”, ha dit Amat, que, malgrat això, ha 

destacat que dels informes es desprèn que la gestió pública “ha millorat” 

malgrat que les àrees de risc segueixen sent les mateixes que fa 10 anys. 

 

Tots dos han intervingut en la inauguració de la ‘VI Jornada d’Auditoria del 

Sector Públic’ que el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha 

celebrat en la seva seu i que ha reunit a 150 professionals i representants del 

sector auditor del país. La clausura de la jornada ha comptat amb les intervencions 

del president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, el president 

de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i la presidenta del Col·legi de 

Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona (CSITAL), 

Petra Sáiz. 

 

Despolititzar el Tribunal de Comptes 

El Cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes d’Espanya, Olayo Eduardo 

González, en el marc de la conferència inaugural -titulada “La necessària reforma 

de la responsabilitat comptable”-, ha advocat per la despolitització del 

nomenament dels membres del Tribunal de Comptes, per “evitar les quotes de les 

formacions polítiques”. 
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González ha afegit que “per millorar l’agilitat del Tribunal, haurien de reduir-se 

les competències del Ple per evitar reunions innecessàries”. 

 

Gestió de riscos per al sector públic 

El president del Col·legi, Daniel Faura, també ha defensat que “la informació 

relacionada amb la regulació de la transparència ha de ser accessible, 

mesurable, rellevant, verificable, comprensible i útil per als ciutadans”. 

 

En opinió de Faura, per no quedar superats per l‘entorn canviant, per recuperar la 

confiança dels ciutadans i per consolidar la seva legitimitat, els responsables de la 

gestió pública “han de superar receptes tradicionals vàlides per altres entorns” 

i “dur a terme una gestió de riscos proactiva i adequada” que es fonamenti en 

“la identificació, l’avaluació, la prevenció i el control”. 

 

Faura també ha posat en valor al llarg de la seva intervenció el fet que presidents i 

síndics de tribunals de comptes de sis comunitats autònomes han participat en la 

jornada del Col·legi. 

 

Per part seva, la presidenta del Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers 

d’Administració Local de Barcelona  (CSITAL), Petra Sáiz, referint-se a les lleis de 

transparència espanyola i catalana, s’ha preguntat si realment contribuiran a què es 

produeixi una millora del bon govern. 

 

Reivindicació de la col·laboració públic-privada 

El Síndic de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, i 

el president de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, han coincidit 

en reivindicar la col·laboració públic-privada en les auditories d’entitats públiques, 

sobretot en el cas d’aquelles d’àmbit regional i local. 
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José Ignacio Cabeza, de la Cámara de Comptos de Navarra, ha advocat per una 

“estratègia de control plurianual” per part dels organismes de control externs o 

OCEX. 

 

Una jornada consolidada 

La ‘VI Jornada d’Auditoria del Sector Públic’ del Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya ha comptat amb tres sessions temàtiques: Ferran 

Rodríguez, integrant del Consell Directiu del CCJCC, ha coordinat el debat 

‘Identificació del mapa de riscos’; Donato Moreno, vicepresident 2on del CCJCC, 

el titulat ‘Eines de prevenció’; i Pere Ruiz, president de la Comissió del sector 

públic de l’ICJCE, ‘Riscos, control i retiment de comptes’. 

 

 

 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.600 professionals 

La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor s’adeqüi 

als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits relacionats 

amb l’entorn econòmic-financer, defensar els interessos dels col·legiats, regular en 

el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de censor jurat de comptes, així 

com facilitar la formació professional de l’auditor i vetllar pel compliment de la 

qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi l’integren 1.600 professionals 

pertanyents a 190 firmes del sector. El president actual és Daniel Faura. 

 

 

 

Per a més informació: Josep Nieto - Sergi Cañisà 

IP Comunicación - Tel. 93 414 31 75  

jnieto@ipcomunicacion.com - scanisa@ipcomunicacion.com 
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