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Antifrau investiga la contractació de
Marta Moreta a l'Ajuntament de les
Masies de Voltregà
La diputada socialista defensa la legalitat del concurs que va guanyar i assegura
que no té "res a amagar"

Marta Moreta, en una imatge d'arxiu | ACN

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga si hi ha alguna irregularitat en la contractació de la
diputada Marta Moreta (PSC) a l'ajuntament socialista de les Masies de Voltregà. Moreta treballa
al consistori osonenc des de l'any 2003.
La denúncia, segons ha explicat la mateixa diputada a l'ACN, fa sis anys que va ser presentada
per un veí del municipi que "contínuament demana informació" contra ella. Moreta defensa la
legalitat del concurs que va guanyar i assegura que no té "res a amagar". Confia que es resolgui
aviat
Segons han publicat diversos mitjans i ha confirmat Antifrau a l'ACN, hi ha una investigació oberta
sobre la legalitat de la contractació de Moreta. S'estaria analitzant si el procediment seguit va ser
l'adequat, així com el sou de l'ara diputada. Segons la denúncia presentada a Antifrau, la
diputada estaria cobrant entorn dels 60.000 euros anuals.
Contractació legal
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Moreta ha explicat que, malgrat que fa sis anys que el cas és a Antifrau, a ella mai se li ha
comunicat res "ni a l'Ajuntament se li ha demanat cap documentació". La diputada insisteix que no
ha "fet res". "La meva contractació va ser legal i darrere no hi ha cap irregularitat", assegura, tot
remarcant que quan va guanyar la plaça al consistori, governat pel PSC, "no tenia cap càrrec al
partit".
Per la seva part, des del PSC han volgut evitar la polèmica i han recordat, com Moreta, que el
denunciant contínuament demana informació a l'ajuntament sobre temes que tenen a veure amb la
diputada i l'alcalde socialista Sergi Vilamala, i que ha presentat diverses denúncies.
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