Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

El govern municipal demana a la secció local d’ERC que
deixi d’enganyar a la ciutadania i qüestionar el bon
funcionament de l’administració municipal
Després de totes les declaracions públiques que ha realitzat ERC Mollet
durant aquests dies, l’equip de govern els ha demanat que deixi d’enganyar
a la ciutat donat que no han pogut desmentir cap de les acusacions, que la
Fiscalia ha arxivat i amb les que ERC va intentar imputar a dos funcionaris
públics, l’alcalde de la ciutat i la 1a tinent d’alcalde, amb penes de presó de
7 a 10 anys.
El govern de la ciutat demana a ERC que deixi d’enganyar perquè en cap
moment han desmentit públicament punts importants com són:
- Que el president d’ERC Mollet, Albert Biescas, va fer aquesta denúncia.
- Que amb aquesta denúncia acusaven a funcionaris públics per la feina
que realitzaven.
- Que aquestes acusacions podien comportar penes de presó per delictes
tan greus com són el de prevaricació, prevaricació urbanística, vulneració
de drets fonamentals i de discriminació i odi.
Així doncs, i més enllà de les afirmacions purament polítiques, el govern
municipal demana a ERC Mollet rigor, responsabilitat i seriositat; i que deixin de
posar en dubte el bon funcionament de l’administració municipal, tot generant
confrontacions que posen en risc la convivència de la ciutat de Mollet.
Trobada amb els veïns
D’altra banda, a petició de l’Associació de Veïns de l’Estació de França, l’alcalde
de la ciutat, Josep Monràs i la 1a tinent d’alcalde, Mireia Dionisio els van informar
de la situació d’aquest afer. En aquest sentit, Josep Monràs va explicar que
“continuarem treballant per poder trobar, des del diàleg, una solució a
aquesta situació, i sempre amb el rigor de la llei”. A més va afegir que
“treballarem amb les Associacions de Veïns i les entitats per treballar per
la convivència de la ciutat”
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