Comptes sense confiança
El passat Ple de setembre es van aprovar els comptes del 2017. Com és habitual
els darrers anys, els tancament era positiu amb un romanent de poc més de
50.000 €. Donat que el pressupost global de l’Ajuntament està al voltant dels
60M€, sempre hem dit que aquests tancaments tant justos ens generaven molts
dubtes.
Fa tres anys vam dir públicament al Ple de l’Ajuntament que teníem dubtes sobre
la comptabilització dels deutes i drets de cobrament. Errors en els criteris aplicats
en aquests conceptes podrien provocar que aquests romanents no fossin reals i
que fossin negatius. Aquesta afirmació la vam fer en base a la feina de
fiscalització que sempre hem fet dels comptes de l’Ajuntament, però sense tenir
la possibilitat de contrastar-ho amb informació d’altres administracions.
Aquest any, la Sindicatures de Comptes ens va dona la raó. Després d’analitzar
els tancament de comptes del 2015, la Sindicatura va detectar errors importants,
com criteris comptables mal aplicats, previsions d’ingressos irreals o
comptabilització duplicada de drets de cobraments d’altres administracions. La
Sindicatura concloïa literalment que l’Ajuntament havia presentat una situació
pressupostària, economicofinancera i patrimonial més favorable que la que
realment existia al tancament d’aquell exercici. Per tant, el tancament del 2015
realment s’hauria d’haver fet amb un romanent negatiu, com nosaltres ja vam
avançar tres anys abans.
La reacció davant d’aquesta denúncia per part del PSC va ser la de sempre:
amagar la realitat fent referència als deutes d’altres administracions i als
problemes de tresoreria degut al retard en el pagament de la Generalitat. La
realitat és que aquests deutes i les tensions de tresoreria no tenen res a veure
amb la presentació realista i fiable dels tancaments anuals dels comptes.
Esperem que el detectat a l’any 2015 no s’hagi repetit a la resta d’anys i en el
futur i que no acabem pagant com a ciutat una gestió incorrecta dels nostres
recursos maquillats en uns tancaments de comptes que no presentin la realitat.

