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Distància social

Fons europeus anti-covid: convé auditar-los?

@jaumesingla
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ls ciutadans de l’estat espanyol –catalans inclosos- vivim la pitjor crisi
del segle XXI. Patim una
pandèmia sanitària que mata un
promig de dues-centes persones
cada dia a tot l’estat. La distribució de vacunes no està funcionant i permet que arribi la quarta onada de la covid. El sistema sanitari
pateix altíssims nivells d’estrès i si no col·lapsa, és
per l’esforç i la bona feina del personal que hi treballa, sovint en condicions duríssimes. S’han perdut –sense que ningú ho vulgui escatir- desenes de
milers de dosis de vacunes quan tot just s’ha vacunat únicament el 30% de les persones de més de 80
anys. Els que tenen més risc de patir complicacions
o de morir.
I si a nivell sanitari les coses estan difícils, a nivell
econòmic no van pas millor. Les petites empreses
es veuen obligades a tancar sense que els arribin els
ajuts que l’estat els hauria de donar. L’atur no para
de créixer i cada dia veiem empreses i negocis que
han de tancar ofegats per les despeses i els impostos. Els ciutadans sovint no entenem unes mesures
de confinament que ens impedeixen de viatjar a la
comunitat autònoma del costat, però veiem turistes
europeus gaudint de la nit madrilenya o de platges
illenques.
No podem reunir-nos mes de quatre per a dinar,
però hem de viatjar en un transport públic atapeït
de gent. Abans de seure en una terrassa, el cambrer
higienitza la taula i les cadires, però ningú neteja
els parquímetres de la ciutat que són tocats amb els
dits per centenars de ciutadans cada dia.

Els partits de govern a Espanya,
aliens a les preocupacions dels
ciutadans, es dediquen únicament a
forçar eleccions, mocions de censura,
mítings electorals a Las Cortes,
subornen trànsfugues...
I mentre tot això passa els partits de govern a Espanya, aliens a les preocupacions dels ciutadans, es
dediquen únicament a forçar eleccions, mocions de
censura, mítings electorals a Las Cortes, subornen
trànsfugues, utilitzen els fons europeus de recuperació econòmica per salvar el patrimoni particular
dels “de siempre”. Fins i tot un vicepresident plega per ser candidat a la seva comunitat autònoma
oblidant-se de les promeses electorals que el varen
portar al gobierno d’España.
Ho veiem aquests dies a Madrid, Múrcia, Castella-La Manxa i dins les mateixes estructures dels
partits majoritaris que demostren el distanciament
de la classe política respecte de la ciutadania a la
qual tenen obligació de servir.
També a Catalunya, malgrat el missatge clar que els
hem donat els ciutadans el 14 de febrer, els partits
sobiranistes, de moment, no es posen d’acord en
formar un govern estable que ajudi a Catalunya a
sortir de la crisis sanitària i econòmica que patim.
Ens han fet creure que: distància social, mans i
mascareta són consells sanitaris, però en realitat és
el retrat de la situació política que patim: es renten
les mans, es distancien del poble i s’amaguen darrere la mascareta del càrrec.

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
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n un context en què els
indicadors de l’evolució
econòmica són negatius
a causa de les mesures
per a la lluita contra la pandèmia
vírica, les administracions públiques han interioritzat la importància de donar el màxim suport
al teixit empresarial.
La injecció de 140.000 milions d’euros (aproximadament l’11% del PIB estatal) en el marc del Pla
Europeu de Recuperació ha de suposar
un impacte enorme
en l’impuls de la modernització del país.
Però cal una distribució adequada i un
control d’aquests recursos perquè el seu
ús eficient es destini
a l’objectiu de la recuperació econòmica.
És bàsic que l’assignació de recursos i
el posterior control
reuneixin tots els
requisits de transparència. També convé
exigir a les societats que demanen ajuda que satisfacin les obligacions legals que els correspongui
(auditoria, si fos el cas; dipòsit de comptes; declaracions tributàries, entre altres). I seria desitjable que els projectes presentats –alineats amb els
objectius estratègics de la Comissió Europea en
cohesió social, digitalització o ecologia– siguin
avalats, quan d’acord amb les normes particulars
sigui adequat, o en general, com a element addicional de solvència, per un professional independent.
El RDL 36/2020, de desenvolupament del pla,
preveu la importància de les mesures d’auditoria
i control en totes les etapes de la seva execució.

També posa èmfasi en la rellevància i l’oportunitat de la col·laboració publicoprivada per al ple
compliment dels objectius i oportunitats de modernització que aquest ofereix.
Pel que fa als Fons Europeus per a la Recuperació,
la col·laboració publicoprivada ha de permetre i
garantir una revisió exhaustiva dels fons públics
aplicats a l’emergència sanitària, econòmica i social, sense retard, amb la finalitat de vetllar per la
màxima transparència al llarg de tot el procés de
distribució, concessió i verificació posterior.
La norma admet la tasca ingent que suposarà
l’auditoria i el control
de projectes (públics,
privats o en règim de
col·laboració) derivats
del pla. Atès que ens
situem davant una forta càrrega de treball la
revisió del qual demana un gran nombre de
recursos humans –amb
preparació suficient en
una tasca complexa i
sense continuïtat en el
temps–, és fonamental
que la revisió per part
d’organismes públics
contempli, igual com
ocorre en altres aspectes del pla, la col·laboració
públic-privada.
En línia amb els principis de gestió del pla haurien d’establir-se procediments organitzatius per
procurar l’actuació del major nombre possible
de firmes professionals, en lloc de pensar en macrocontractes o bé en dotació de mitjans propis,
sense sentit estructural més enllà de la vigència
del pla.
En definitiva, els actuals reptes col·lectius que ens
planteja la pandèmia vírica ens obliguen a vetllar
per la transparència, l’adequada distribució i control
i l’assignació eficient d’aquests recursos. Per aquesta
raó és important comptar amb els auditors.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia
i les donarem a conèixer públicament.

Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

La font que hi ha a la rotonda del capdamunt
de l’avinguda Balmes té filtracions d’aigua.
Sota del pont es poden veure les filtracions
d’aquesta aigua i com a poc a poc va deteriorant el formigó.
Qualsevol dia s’ensorra el pont...

