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Els implicats en les presumptes irregularitats
de Moià han d’aportar garanties de pagament
 Les persones a qui s’atribueix possibles danys en els comptes municipals 2006-2009 han d’avalar amb un mínim de 350.000 euros
DAVID BRICOLLÉ | MOIÀ

La vintena de persones que la
Sindicatura de Comptes ha determinat que tindrien responsabilitat en les presumptes irregularitats detectades en els comptes
de quatre anys (del 2006 al 2009)
de l’Ajuntament de Moià han de
respondre amb el seu patrimoni
dels possibles danys causats a l’erari públic, a l’espera del pronunciament del Tribunal.
La quantitat per la qual cadascun d’ells ha de respondre patrimonialment és de com a mínim
350.000 euros, ja que en cada cas
depèn de quines presumptes irregularitats se li atribueix.
Tal com ja havia avançat aquest
diari, aquest dijous havien estat citats a la seu de la Sindicatura l’exalcalde Josep Montràs (CiU) i
una vintena de persones que eren
regidors, càrrecs de l’Ajuntament
o del consell d’administració de
MoiàFutur durant aquell període.
Segons ha pogut saber Regió7,
en la majoria dels casos van comparèixer els advocats per escoltar
les presumptes irregularitats que
s’atribueix als seus representats i
exposar els seus arguments (amb
anterioritat ja havien pogut presentar al·legacions a la instrucció).
Alhora, aquest acte va servir perquè des de la sindicatura se’ls comuniqués formalment que en els
propers dies hauran de respondre
patrimonialment en relació amb
la quantia que –provisionalment i
en diferent grau– se’ls atribueix
com a dany causat a l’erari públic,
segons la presumpta irregularitat
o irregularitats a la qual se’ls ha
vinculat en el procés d’instrucció.
És a dir, les persones relacionades han de declarar quins béns
econòmics, patrimonials o avals
disposen com a garantia de reparació d’aquest possible dany, que
s’executaria sempre que en el
posterior procés s’acabi conﬁrmant que hi ha hagut una irregularitat.
A efectes pràctics, per als implicats no suposa haver de fer ara
cap pagament, però sí que els resulten afectats els seus comptes o
béns de manera que, per exemple,
no hi podran efectuar cap variació,

com ara un canvi de noms o una
venda de propietats posades com
a garantia.
Tal com ja va informar àmpliament Regió7 (vegeu edició del
21 de febrer), la sindicatura de
comptes ara ha completat la instrucció que li va delegar el Tribunal de Comptes arran de la denúncia presentada l’any 2009 pel
grup municipal MAP-ERC –que
era a l’oposició–, sobre els comptes del 2006, 2007 i 2008 (posteriorment s’hi va afegir el del 2009).
Segons les indagacions d’aquesta instrucció, el perjudici que
haurien causat a les arques públiques de Moià per les presumptes irregularitats comeses per l’Ajuntament durant aquells quatre
anys hauria estat d’uns quatre
milions d’euros. És la quantia que
sumen la desena d’operacions o
paquets de despesa que la sindicatura de comptes ha conclòs que
no estan justiﬁcades o que s’haurien dut a terme contravenint les
normatives vigents, arran de la
indagació dels exercicis econòmics esmentats.
Tal com va informar aquest
diari, segons el document que ha
elaborat la Sindicatura el gros del
perjudici econòmic el concentren els dos grans projectes impulsats a través de MoiàFutur: el
del nou CAP amb un pàrquing soterrat, d’una banda, i el de la caserna de la Guàrdia Civil, de l’altra.
En tots dos casos se’n van modiﬁcar els contractes (i, per tant, els
pressupostos a l’alça) molt poc
temps després que se n’hagués fet
l’adjudicació a l’empresa constructora. Entre totes dues operacions la instructora calcula un
impacte econòmic en la hisenda
pública d’uns 2,8 milions d’euros.
A banda, la Sindicatura de
Comptes també hi ha inclòs, entre altres, operacions de préstec
que considera que presumptament es van concertar de forma irregular perquè pel nivell d’endeutament que tenia el consistori no es podrien haver formalitzat,
i despeses en concepte de trucades telefòniques, dietes i desplaçaments que la instructora entén
que no estan justiﬁcades.

La Festa de Sant Antoni es viurà
demà als carrers de Sant Joan
REDACCIÓ | SANT JOAN

La tradició de la Festa de Sant
Antoni Abat es trasllada aquest cap
de setmana a Sant Joan de Vilatorrada. Començarà a les 9 del
matí amb la recepció de cavalleries
i carruatges participants a la zona
del Mas Llobet (davant del cementiri), on tindrà lloc l’esmorzar
per als participants i col·laboradors.
A partir de 2/4 de 12 comença-

rà la cercavila pels principals carrers i places del poble. Cavalls i carruatges estaran acompanyats en el
recorregut pel grup musical Diuen
k sona i pel grup de grallers dels gegants de La Verbena. Cap a la 1 del
migdia és previst que a la plaça de
l’Església es porti a terme la benedicció de cavalleries i animals de
companyia. La festa es clourà a la
tarda amb el ball amb DeGala, a
partir de les 6 a Cal Gallifa.

ARXIU/JOAN CAPDEVILA

El projecte per convertir en pisos l’antiga caserna de la Guàrdia Civil és un dels que formen part de la denúncia

El procediment retornarà al Tribunal
de Comptes, que és qui sentenciarà
 La Sindicatura s’ha encarregat

de determinar els presumptes
responsables i de quantificar
provisionalment el dany
D. B. | MOIÀ

La labor que ha portat a terme
la Sindicatura de Comptes durant els darrers dos anys en el
cas de Moià ha estat la instrucció de la denúncia que en el seu
moment va presentar MAP-ERC.
És a dir, ha elaborat un informe en base a la recopilació i indagació dels expedients i la documentació que hi ha a l’Ajuntament sobre els comptes dels
quatre anys que han estat motiu
de denúncia.
En els casos de presumpta
responsabilitat comptable, l’enjudiciament és competència exclusiva del Tribunal de Comptes,

que és on MAP-ERC va presentar
la el recurs al ﬁnal del 2009. Ara
bé, aquestes denúncies poden
ser tramitades a través de la Sindicatura de Comptes, que és el
que ha passat en aquest cas, en
què el Tribunal li va delegar la instrucció.
S’entén per responsabilitat
comptable aquella en què incorren els qui tenen a càrrec seu la
gestió de cabals públics i que,
per culpa o negligència greus i
amb actuacions contràries a la llei,
provoquin un perjudici econòmic
a les administracions públiques.
L’objectiu que persegueix és
que el responsable (o responsables) rescabali a l’administració
pública el perjudici que hagi causat amb la seva actuació irregular.
El Tribunal de Comptes pot
delegar de forma discrecional i especíﬁca en la Sindicatura la instrucció de les actuacions prèvies

a l’exigència deﬁnitiva de responsabilitats comptables.
És precisament el procediment
que s’ha realitzat ﬁns ara, consistent a determinar els presumptes
responsables, fer una quantiﬁcació provisional del menyscapte produït i prendre les mesures
cautelars necessàries per garantir la indemnització deguda.
Aquest és el punt on ara es
troba el procediment, que un cop
feta la instrucció retornarà al Tribunal de Comptes.
Serà aquest òrgan, en base a la
instrucció realitzada per la Sindicatura, el que haurà de conﬁrmar i sentenciar si aquestes presumptes irregularitats són provades i fermes, i dirimir-ne deﬁnitivament les persones que en
són responsables i les quantitats
que han de rescabalar pels danys
ocasionats a l’erari públic.
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