MOCIÓ AUDITORIA.
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple,
per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Atès que al darrer ple ordinari del mes de gener es varen fer públiques les
conclusions, que no el contingut, de l' auditoria feta a l’Ajuntament per l’empresa
especialitzada DELOITTE, i consideram que tots els grups polítics municipals tenim
dret a poder accedir a la informació completa de l’auditoria.
Atès que tenim un document pagat amb doblers públics (20.650 euros) que, de
moment, no és públic -malgrat que la majoria de les empreses que surten com a
creditors són persones jurídiques i per tant no es poden acollir a la Llei de Protecció
de Dades- i consideram que tots els ciutadans tenen dret a poder tenir accés a una
informació que s’ha pagat amb els seus doblers.
Atès que a l'auditoria es constaten nombroses irregularitats: incompliment de la
llei de contractació pública, falta de control pressupostari de les despeses que
s'aprovaven, factures aprovades sense conformar ...
Atès que és possible que en algunes de les actuacions indicades a l’informe s’hagi
traspassat el terreny de la irregularitat administrativa per entrar a l’àmbit del
delicte penal que l'Ajuntament hauria de denunciar.
Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de
veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva
aprovació si procedeix, la següent proposta

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

El ple de l'Ajuntament de Pollença
ACORDA
- Realitzar els tràmits necessaris per publicar l’informe de l’auditoria / diagnòstic
econòmic-financer realitzat per l’empresa Deloitte a la pàgina web de l’Ajuntament
- Donar una còpia de l’auditoria als grups polítics municipals amb representació al
ple.
- Realitzar un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles
delictes que s’hagin pogut realitzat en algunes de les actuacions indicades a
l’informe i, si és el cas, denunciar-les als jutjats.
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