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La Sindicatura cita l’exbatlle L’obertura del pàrquing
de les Escodines perﬁla
de Moià i exregidors per
la restauració del barri
aclarir els comptes de 4 anys

MIREIA ARSO

 L’ens fiscalitzador ha completat la instrucció de la denúncia que va

presentar el grup MAP- ERC dels pressupostos del 2006 al 2009
ARXIU/FRANCESC GALINDO

Crònica
REDACCIÓ | MOIÀ

a Sindicatura de Comptes ha citat el 28 de febrer
perquè compareguin a
la seva seu l’exalcalde de Moià
Josep Montràs i una vintena d’exregidors i d’antics càrrecs no electes que van formar part dels ajuntaments dels 2006 a 2009 –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.
Aquesta citació és conseqüència
de la instrucció que la Sindicatura ha portat a terme –per delegació del Tribunal de Comptes– de
la denúncia que el 2009 va presentar el grup municipal MAPERC, que era a l'oposició.
La Sala d’Enjudiciament del
Tribunal de Comptes va obrir diligències el de gener del 2010
L’origen inicial de la denúncia
eren els comptes de tres exercicis
pressupostaris (al que després s’hi
va afegir el del 2009) en què MAPERC considerava que hi havia
causes d’irregularitats i mala gestió de l’equip de govern de CiU.
Un dels nuclis centrals del procés d’instrucció és l’empresa mu-
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El nou aparcament té una capacitat per a 218 places de cotxe

 El macroprojecte per donar

aire fresc a uns sectors molt
deteriorats enfila la recta final
 Falta part de la urbanització
La caserna de la Guàrdia Civil és un dels projectes investigats
CARMINA OLIVERAS | MANRESA

nicipal MoiàFutur. 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 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 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 tra-

vés 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. 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. La tercera gran pota de l’argumentari de MAP-ERC eren despeses en concepte de dietes i locomoció sense que, presumptament, constés en els comprovants
la indicació de qui havia fet la
despesa ni el motiu o, simplement, sense justiﬁcació.

Lledoners completa les unitats
de residència amb el vuitè mòdul
REDACCIÓ | SANT JOAN DE VILATORRADA

a presó de Lledoners de
Sant Joan de Vilatorrada
ha completat les vuit unitats residencials amb l’estrena,
aquesta setmana, del darrer mòdul
que quedava per obrir.
L’obertura del nou mòdul coincideix amb una redistribució interna dels reclusos a través de les
vuit unitats residencials, cadascuna de les quals passarà a tenir un
perﬁl determinat. La redistribució
permetrà rebaixar la xifra d’interns de cada mòdul ﬁns a la norantena. Fins ara, cada unitat residencial reunia entre 95 i 110 interns, en funció dels casos. La capacitat màxima de cada mòdul
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L’estrena del mòdul permetrà
redistribuir els presos i
rebaixar la xifra d’interns de
cada unitat fins a la norantena

és de més de 120 reclusos, per la
qual cosa Lledoners podria arribar
a tenir un miler d’interns.
L’entrada de reclusos al vuitè
mòdul es va iniciar aquest dilluns
i es preveu completar a ﬁnal de la
setmana que ve, quan aculli ja
uns 90 interns. De moment, aquesta redistribució es farà sense l’ingrés a Lledoners de nous presos. La
intenció de Justícia és, un cop estigui establerta la xifra actual de

Centre Històric». Aquest
és el nom amb el qual
s’ha batejat el nou aparcament de les Escodines, una denominació que és tota una declaració d’intencions per part de l’Ajuntament. El macroprojecte, iniciat per l’anterior govern tripartit i
que ha patit anys de retard, encara la seva recta ﬁnal.
Només queda per acabar la urbanització de la part de la plaça del
Salt, prevista per al proper 26 de febrer. La ﬁnalització d’aquesta part
de l’obra permetrà donar les claus
als nous inquilins dels 42 pisos que
faltaven per entregar, precisament
perquè mancava la seva urbanització exterior. L’acabament de la totalitat del projecte hauria de permetre l’obertura total de la passarel·la, que amb les obres en marxa ha estat tancada parcialment.
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A l’aire hi ha el dubte de si el nou
pàrquing, que té capacitat per a 218
cotxes, s’omplirà o no. Dit d’una altra manera: en els propers mesos
s’hauria de veure si la idea inicial
estava ben estudiada i ajudarà a fer
rentable l’operació o bé si farà aigües. D’aparcament, la zona en necessita, i molt, però els preus no
acompanyen gaire: l’hora costa
2,37 euros. Tot i que s’han fet esforços i s’han rebaixat els abonaments mensuals, la tarifa de 80 euros al mes per estacionar el vehicle quan es vulgui encara és vista
com a cara per bona part de les Escodines.
Gratuït fins dimecres
Per incentivar l’ús del pàrquing i
per obrir-lo a la ciutadania, l’aparcament serà gratuït ﬁns dimecres vinent, dia 20. A partir del dia
21, festa de la Llum, ja serà de pagament. La nova infraestructura
passarà la seva primera gran prova de foc el proper cap de setmana, quan se celebrarà la Fira de l’Aixada, un certamen que acostuma
a col·lapsar literalment la ciutat de
persones i vehicles.
EFA ARQUITECTES

presos entre les vuit unitats, apujar la càrrega d’interns de mica en
mica ﬁns arribar als 900.
Un altre estiu sense piscina
El departament de Justícia ha indicat que aquest estiu la piscina
tampoc s’obrirà, malgrat el cap
de setmana es fes servir, per primer
cop, com a part d’una competició
esportiva de resistència que va tenir lloc dins el recinte.
El departament va pressupostar
l’ús de la piscina el primer estiu de
funcionament de la presó, però el
fet que cap socorrista optés a la plaça va impedir-ne l’obertura. Després, ha estat la falta de diners la
que ha frenat la seva estrena.

Callús endreça el tram superior del passeig
 Callús transformarà el tram superior del passeig d’Anselm Clavé en una
àmplia avinguda d’accés al centre urbà, però sense la característica illeta
central per a vianants, que es desplaçarà a una banda. L’objectiu del projecte
és resoldre els problemes de circulació que s’han concentrat en el tram des
que va esdevenir la principal porta d’entrada i sortida del nucli fa dos anys.

