AUDITORS, ADMINISTRACIÓ LOCAL I EL PARADIGMA DE L’EFICIÈNCIA
Cada vegada més se’ns planteja en els nostres despatxos professionals d’auditoria la
necessitat d’ajuda per part de les administracions locals quant al plantejament de
l’eficiència en totes les seves activitats.
A poc a poc i, evidentment, potenciat per la situació de gestió de recursos escassos,
els ajuntaments i altres institucions locals s’adonen que la seva pervivència futura
depèn d’una adequada gestió econòmica i financera. Aquells plantejaments
voluntaristes de “farem això, farem allò…” estan donant pas a plantejaments de “farem
això si podem, farem allò si ho permet el pressupost…”.
És en aquest punt que ja en un estadi anterior al del progressiu augment de la
fiscalització que s’anirà produint en l’àmbit de les administracions locals (obligatorietat
d’auditoria de comptes anual, etc.), es posa de manifest la necessitat de suport en la
implantació dels mecanismes que permetin l’assoliment dels objectius d’economia,
eficàcia i eficiència.
L’assoliment del criteri de sostenibilitat econòmica en el temps s’ha convertit ja no en
una il·lusió sinó en una obligació. És per aquest motiu que ja és moment d’iniciar un
camí conjunt entre les administracions públiques i els professionals que estem al
servei de l’activitat econòmica en general, atès que podem aportar, a part del nostre
coneixement tècnic, la nostra visió extensa de la realitat econòmica general. Suport
braç a braç amb els professionals que desenvolupen la seva tasca dins de
l’esmentada administració.
I aquest suport, perquè sigui efectiu, ha de partir del plantejament d’una situació d’un
inici sense perjudicis de cap mena. Ja no és moment de posicions corporatives i
prefixades, és moment de suport mutu, planificació futura i fixació de posicions fermes.
Les firmes d’auditoria arrelades al territori estem disposades a assumir aquest repte
amb responsabilitat, proximitat i visió de futur. I no només hi estem disposades, sinó
que, a més, estem preparades per fer-ho.
Davant d’aquesta situació, i d’acord, a més, amb la imminència de l’increment dels
requeriments de transparència de tots els components de l’Administració pública,
veiem plantejable i recomanable l’establiment dels procediments de col·laboració entre
l’Administració pública i el sector privat de les firmes locals d’auditoria. Aquesta
col·laboració es podria articular mitjançant l’habilitació d’una línia pressupostària per a
la realització d’un treball de diagnòstic de la situació comptable i financera de l’entitat, i
la fixació preliminar d’un criteri d’eficiència a assolir en un període de temps
determinat, però suficient.
La doble necessitat de transparència i recerca de l’eficiència hi és, per què no
plantegem com les podem aconseguir?
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