Poca a poc i bona lletra
Associació veïnal d’afectats pel deute municipal de Moià – MoiàDeute

<<La Policia Judicial confirma bona part de les sospites de l’associació>>
Cada dia som mes a prop de saber la veritat, independentment de si al final hi ha judici o no,
les sospites que ens van dur a posar una denúncia al jutjat núm. 3 de Manresa es van
confirmant.
La policia judicial, que recentment ha realitzat un informe a petició del jutjat, confirma bona
part de les nostres sospites: les obres denunciades estan plenes d'irregularitats. No sabem
que passarà, està en mans de la jutgessa, però volem informar a tots els que ens heu donat
suport i a la resta de veïns i veïnes de Moià, que finalment això camina i que, de moment, un
informe de la policia judicial avala i reafirma la nostra denúncia.
No és fàcil desenvolupar la nostra feina. Una feina que, cal recordar‐ho, no ens pertocaria fer
als veïns sinó a les mateixes institucions i als seus mecanismes pensats per a garantir els drets
dels veïns i veïnes i prevenir la mala gestió, les irregularitats i possibles delictes. Aquesta feina
pensem que és responsabilitat, en primera instància, del mateix ajuntament i de l’equip de
govern de torn, que ha de vetllar per l’interès públic. A Moià ho hem fet els veïns, amb una
col∙laboració de l’ajuntament intermitent i desigual, segons el tema i el moment. Fins fa dues
setmanes, no hem pogut veure una part dels documents que fa dos anys vàrem demanar, els
quals no ens han deixat indiferents. Què en penseu, per exemple, d’una factura de 1.219,35
euros d’una empresa d’un conseller de Moiàfutur, només per assistir a una reunió per
demanar finançament a una entitat bancària, el qual no es va obtenir?
Per tant, no només fem una feina substitutòria amb els nostres diners i els dels veïns que
col∙laboren sinó que, a més, ho fem a contrapeu i sense tot el suport institucional que caldria.
Recordem també, que va caldre la pressió i recomanació d’un organisme exterior perquè
l'ajuntament es personés, com a part afectada, a la nostra denúncia.
El nostre objectiu és aclarir què va passar en totes les obres denunciades, les seves
corresponents responsabilitats, i que el poble recuperi com a rescabalament part del mal
ocasionat (deute contret irregularment i infraestructures insuficients o de mala qualitat). És
essencial revisar‐ho perquè situacions com aquestes no es tornin a repetir.
Som conscients que aquest procediment pot generar algunes tensions al poble. No serem
nosaltres qui jutjarem qui és culpable i qui no ho és. Nosaltres només hem informat al jutjat
d’unes inversions que no teníem clares. La nostra feina respon i està enfocada a millorar la
situació econòmica de l’ajuntament i dignificar‐lo com a institució de proximitat, justa i
sanejada.
Per últim, volem remarcar la necessitat de la col∙laboració per part de tots i totes (veïns,
veïnes, ajuntament, partits polítics...). Aquest procediment no és gratuït i necessitem recursos
econòmics per costejar‐lo i suport per a fer feina. Per tant, amb l’objectiu de completar la fase
d’instrucció amb èxit, seran benvingudes noves col∙laboracions.
Moià, 28 de Juny de 2016

