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L’Ajuntament qualifica d’antidemocràtica l’actitud de la
secció local d’ERC per denunciar amb falsedats i
mentides el consistori molletà a la justícia que
comporten penes de presó
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha qualificat de miserable, barroera i
antidemocràtica l’actitud de la secció local d’ERC per portar el cas de la
Mesquita a la Fiscalia Provincial de Barcelona, qui ha determinat que no hi
ha cap indici de delicte i que l’Ajuntament segueix complint totalment la
legalitat al no atorgar la llicència d’obertura. En aquesta denuncia, ERC
imputava delictes que comporten penes de 7 a 10 anys de presó per
l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, la 1era tinenta d’alcalde Mireia Dionisio
i dos funcionaris de la casa.
En concret, ERC tenia la voluntat d’imputar els delictes de prevaricació, de
prevaricació urbanística, de vulneració de drets fonamentals i de discriminació i
odi demanant inhabilitació de càrrec públic i penes de presó de 7 a 10 anys per
l’alcalde, Josep Monràs, la 1era tinenta d’alcalde, Mireia Dionisio i dos funcionaris
de l’Ajuntament.
Malgrat la denúncia, una vegada més, la justícia ha donat la raó a l’Ajuntament i
no veu cap indici de delicte ni il·legalitat, ja que la demanda d’obertura de la
Mesquita segueix incomplint la normativa urbanística de Mollet.
Per a Josep Monràs, ERC de Mollet “amb l’únic objectiu de perseguir el poder
a qualsevol preu, ha utilitzat per via de la justícia afers exclusivament
polítics intentant embrutar el nom de la ciutat i posar en dubte
l’honorabilitat dels treballadors d’aquesta casa, concretament de dos
funcionaris, de la primera tinenta d’alcalde i de la meva persona”.
Després que la Fiscalia no hagi vist cap indici de delicte, Monràs ha recordat que,
un cop s’ha tingut coneixement de la denuncia, “els serveis jurídics de
l’Ajuntament han constatat que es tracta d’una denúncia plena de mentides
i falsedats “ el que posa de manifest “una manera de fer política miserable i
de baix nivell amb l’únic objectiu d’arribar al poder a través de l’escarni
públic, i no a través de les urnes”. Monràs ha afegit que “voldria diferenciar
el que és ERC i el que són alguns dels seus dirigents amb ambicions, en
aquest cas de Mollet, i com entenc que aquesta no és la manera d’actuar
d’Esquerra, he enviat una carta al seu president Oriol Junqueras, demanant
explicacions”.

Després de denunciar el que ha qualificat de manca d’ètica i de moral dels
màxims dirigents d ‘ERC de Mollet, Monràs ha donat a conèixer que l’Ajuntament
posarà en coneixement de la justícia tot aquest afer.
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