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Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila
de Castelló d’Empúries,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió ordinària el dia 25
de JULIOL de 2019, amb el quòrum de 5 vots a favor (2 Cs / 2 SOMEC / 1
COALICIÓ UP), 10 vots en contra (7 ERC-AM / 2 CUP-AMUNT / 1 JUNTS) i 2
abstencions (PSC-CP) dels vots emesos pels 17 regidors/es que composen el ple, no
aprovà la moció presentada pel grup municipal Cs, per posar en marxa una auditoria
integral de l’Ajuntament, que diu:
El compromís amb la transparència, la rendició de comptes i la lluita contra la corrupció,
així com l'esforç per publicar i difondre la informació rellevant de forma permanent i
actualitzada és un dels compromisos adquirits per Ciutadans (Cs) amb la ciutadania.
Des de Ciutadans (C's) continuem treballant per a garantir la transparència en l'activitat
de l'Administració pública. La transparència i rendició de comptes són en si mateixos
béns públics que s'han de defensar si volem mantenir la confiança i credibilitat que la
societat diposita en les nostres institucions públiques.
Els nombrosos i vergonyosos casos corrupció lligats a l'exercici de càrrecs públics, lluny
de ser una cosa del passat contínua més vigent que mai, suposa un dels problemes més
greus de desconfiança entre la ciutadania i els partits polítics. Durant els últims 20 anys
hem vist estupefactes com s'engrossia una constant i feridora llista de casos de
prevaricació, de causes per suborn i tràfic d'influències, de casos de malversació de
cabals públics, de fraus i exaccions il·legals, així com hem sabut de negociacions,
activitats prohibides i abusos en l'exercici de la funció pública. En definitiva, hem assistit
a un alarmant augment de tots aquells delictes relacionats amb el que s'ha vingut
denominant com a corrupció política.
Donat que aquests casos han estès la sospita i desconfiança sobre tota la classe política
i les institucions públiques en general, és necessari i ineludible eliminar la bretxa oberta
entre ciutadans i els seus representants mitjançant un compromís ferm i inequívoc
contra la corrupció i per la total transparència en la gestió de les finances i els recursos
públics que dissipi la sospita sobre l'activitat política i les institucions públiques. Des de
Ciutadans (Cs) considerem urgent continuar ampliant les mesures contra la corrupció i
no transigirem en la salvaguarda i defensa de la transparència de les institucions front
aquells que volen situar-se per sobre i al marge dels autèntics interessos dels ciutadans,
el seu dret a la informació i a la transparència en la gestió pública.
Necessitem governs locals compromesos amb la gestió eficient i la lluita contra totes
les formes de corrupció política, per això a Ciutadans (Cs) apostem per Administracions
transparents on el ciutadà tingui tot el dret d'accés a la informació, dret a saber quant,
on, com i de quina manera es gasta fins a l'últim cèntim dels diners dels seus impostos.
Per això la realització d'una auditoria integral és una eina amb la finalitat de comprovar
que en els actes, operacions i procediments de gestió, els directius públics i tots aquells
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que manegin fons públics s'han sotmès a les normes, disposicions i directrius que els
són d’aplicació, i que es realitzen amb criteris d'eficàcia, eficiència i economia.
Aquestes auditories tindran per objecte comprovar el funcionament econòmic – financer
dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats
mercantils d'elles dependents, així com informar sobre l'adequada presentació de la
informació economicofinancera, del compliment de les normes i directrius que són
d’aplicació, i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.
L'exercici de la funció pública de control intern està encomanat en l'àmbit local als
integrants i determinats cossos de funcionaris d'habilitació estatal, interventors i
secretaris o secretaris-interventors, als quals correspon, en exclusiva, la realització del
control economicofinancer i de legalitat, encara que es podrà realitzar una contractació
amb entitats privades en tan la Intervenció municipal ho requereixi, motivadament per
insuficiència de mitjans personals o materials, l'assistència via contracte de serveis, ha
de configurar-se sempre sota el control i direcció de l'òrgan que ostenta la facultat de
control.
Per tot l'exposat, des de Ciutadans (Cs) volem continuar impulsant les mesures de
tolerància zero amb la corrupció i per a restaurar la confiança dels ciutadans en les
administracions i els polítics, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,
l’aprovació d’aquesta moció amb els següents acords:
1. Realització d'una auditoria de regularitat que inclogui una auditoria financera i de
compliment de la legalitat dels últims 4 anys de Govern.
2. Realització d'una auditoria operativa que inclogui una auditoria d'economia i
eficiència, així com una auditoria de sistemes i procediments relatius a l'últim
exercici (2018).
3. La supervisió d’ambdues auditories dependrà d'una Comissió Tècnica, habilitada a
l’efecte i nomenada ad hoc pel Ple en la sessió següent a l'aprovació de la present
moció. Estarà composta pel personal funcionari de l’excel·lentíssim Ajuntament de
Castelló d’Empúries, i els membres dels Grups Municipals de la Corporació.
4. El termini per a realitzar l'auditoria finalitzarà el desembre de 2019.
5. Els resultats obtinguts hauran d'estar exposats a la pàgina web de l'Ajuntament de
Castelló d’Empúries, i es donarà la suficient i necessària difusió que possibiliti a la
població de Castelló d’Empúries i Empuriabrava conèixer l'informe dimanant i
possibles actuacions a seguir si procedeixen.
I perquè així consti, expedeixo i signo digitalment el present certificat, a Castelló
d'Empúries, amb el vistiplau de l’alcalde, en la data de la signatura.
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