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TEMA DEL DIA

ELS COMPTES DE MOIÀ SOTA LA LUPA 4 La Sindicatura de Comptes ha anat avançant durant els darrers dos anys en el procés d’instrucció
que li va delegar el Tribunal sobre els números de quatre exercicis de l’Ajuntament moianès que l’oposició havia denunciat l’any 2009. En les
primeres conclusions es determinarien evidències d’actuacions presumptament irregulars

La Sindicatura veu indicis d’irregularitats
en els comptes de Moià de quatre anys
 L’ens completa la instrucció dels exercicis 2006 a 2009 i cita el 28 de febrer l’exalcalde i una vintena d’exregidors i càrrecs no electes
DAVID BRICOLLÉ | MOIÀ

El cercle s’estreny sobre la gestió
dels antics governs de Josep Montràs a Moià. El Tribunal de Comptes ha completat una primera fase
del procés engegat ara fa tres anys
arran d’una denúncia presentada
pel grup MAP-ERC –que era a l’oposició– sobre la gestió realitzada
per l’Ajuntament durant els anys
2006, 2007 i 2008 i, segons ha pogut saber Regió7, les conclusions
apunten indicis evidents de presumptes irregularitats.
Fins al punt que la Sindicatura –a qui el Tribunal va delegar la
instrucció del cas– ha enviat
aquests darrers dies una citació
perquè el dijous 28 de febrer compareguin a la seva seu l’exalcalde
Montràs (CiU) i una vintena d’exregidors i d’antics càrrecs no electes que van formar part dels ajuntaments d’aquell període –que abraça parcialment dos mandats diferents, però sempre amb governs
de CiU amb majoria.
Les presumptes irregularitats, de
les quals la vintena llarga de persones citades hauran de respondre
en la compareixença de ﬁnal d’aquest mes, abracen un ampli ventall d’operacions i gestions realitzades en aquell període denunciat
(2006-2008), al qual posteriorment s’hi va afegir l’exercici del
2009.
Fins i tot, segons ha pogut saber
aquest diari, en aquesta personació se’ls podria reclamar un dipòsit per les afectacions causades
a l’erari públic com a conseqüència d’aquestes presumptes actuacions irregulars, en funció de la implicació que cadascú hi va tenir.
Segons la notiﬁcació que la Sala
d’Enjudiciament del Tribunal de
Comptes va trametre el 27 de gener del 2010 a l’Ajuntament, en el
moment de l’obertura de diligències, la indagació partia de la documentació aportada per MAPERC sobre «les actuacions fetes en
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relació amb presumptes irregularitats» que se centraven, bàsicament, «en matèria de formalització d’operacions creditícies i de
contractació, en la falta de documentació en expedients i en la
inadequada justiﬁcació de despeses d’alcaldia i de l’equip de
govern». Al llarg d’aquest temps,
des de la Sindicatura s’ha requerit
nombrosa documentació al consistori moianès per constatar la fonamentació dels indicis d’irregularitats.
MoiàFutur al centre
L’origen inicial de la denúncia
eren els comptes de tres exercicis
pressupostaris en què MAP-ERC
considerava que hi havia causes
d’irregularitats i mala gestió de
l’equip de govern de CiU per diferents motius.
Un dels nuclis centrals del procés d’instrucció que ha portat a terme la Sindicatura, segons ha pogut
saber aquest diari, és l’empresa
municipal MoiàFutur, per a la qual
l’Ajuntament actual acaba de sol·licitar el concurs de creditors ja
que no pot fer front als deutes
contrets. Entre les persones citades
el 28 de febrer hi ha els integrants
dels consells d’administració de la
societat en el període investigat.
Entre altres, en la denúncia presentada el 2009 s’exposava com a
presumptes irregularitats les adjudicacions fetes per aquesta empresa municipal per dues obres en
què en pocs dies hi va haver una
important variació a l’alça del
pressupost.
En concret, es referia a les del
pàrquing subterrani i l’ediﬁci del
nou ambulatori, que formaven
part d’un mateix projecte, i a la dels
pisos de protecció oﬁcial a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Les dades que MAP-ERC va posar
damunt la taula del Tribunal de
Comptes concretaven que, en conjunt, aquestes dues obres van ser

L’adjudicació del projecte del nou CAP (a la foto) i el pàrquing soterrat era una de les operacions denunciades
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Montràs (primer per la dreta) intervenint en un ple municipal, el 2009

adjudicades per un pressupost
total de 4.633.296 euros, però que
pocs dies després i abans que se
n’haguessin iniciat les obres,
aquest import es va veure incrementat ﬁns a un total de 9.235.134
euros a través de l’adjudicació directa –és a dir, sense fer-ne un
nou concurs públic ni nova concurrència d’ofertes– a les mateixes

empreses concessionàries.
A més, en aquest mateix cas
denunciaven l’afegit de 234.600
euros en l’adjudicació del projecte tècnic d’una d’aquestes obres
sense expedient ni expedient de
contractació obert. En el mateix escrit també exposava com a presumptes irregularitats el reconeixement extrajudicial de crèdits

aprovats el 30 d’octubre del 2008
per un total de 3.490.884 euros. És
a dir, aquest import corresponia a
despeses i obligacions d’entre els
anys 2004 i 2007 que no havien tingut la corresponent assignació
pressupostària i que, per tant, no
van sortir del calaix ﬁns al 2009.
Quan van aﬂorar va ser justament
abans que l’Ajuntament aprovés
un pla de sanejament econòmic i
ﬁnancer. Aquest forat econòmic
corresponia a una relació d’una
cinquantena de factures dels anys
2004, 2005, 2006 i 2007, que a partir d’aquell moment van passar a
comptabilitzar-se amb càrrec al
pressupost del 2008.
La tercera gran pota de l’argumentari de MAP-ERC i que haurien estat indagat per la Sindicatura
de Comptes per delegació del Tribunal són despeses en concepte de
dietes i locomoció de l’exalcalde i
d’exregidors de l’equip de govern
sense que, presumptament, constés en els comprovants la indicació de qui havia fet la despesa ni el
motiu o, simplement, sense justiﬁcació de cap mena.
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PSC i CiU es van aliar al Parlament el 2010
per evitar la investigació dels comptes
D. B. | MOIÀ

El 21 de gener del 2010 es va viure al Parlament una situació paradoxal. ICV i ERC van dur a la comissió de la Sindicatura una proposta de resolució que si s’aprovava suposava ordenar a l’organisme ﬁscalitzador que investigués
els comptes de Moià del 2006 al
2008. La proposta, però, no va
prosperar. La van tombar CiU i

PSC votant-hi conjuntament en
contra. Convergència va argumentar que allò era un intent de
polititzar la Sindicatura, i els socialistes es van defensar dient que
l’Ajuntament moianès havia anat
presentant els seus comptes, «tot
i que és veritat que amb un cert retard, pels problemes per tancar la
liquidació per un endeutament
excessivament elevat», segons va

aﬁrmar llavors el seu portaveu.
Ara bé, des de la resta de forces es
va interpretar com un canvi de tornes, ja que en la mateixa comissió,
just abans del punt que feia referència a Moià, es va votar una proposta del PP perquè la Sindicatura investigués la gestió de l’Ajuntament de Barcelona (llavors a
mans socialistes) a l’hotel Miramar. CiU i PSC ho van tombar.

Moment en què la comissió va votar la proposta referent a Moià

