“Fiscalitzar el govern és sa i desitjable”
L’11 de juliol de 2017, després de conèixer la sentència que anul·lava
l’adjudicació d’una parcel·la pública a Decathlon en lloc de a MediaMarket,
saltaven totes les alarmes. L’Ajuntament de Mollet i el seu govern –tot i haver
estats avisats- havien deixat de percebre 2,3 milions d’euros per a les arques
públiques i a més un jutge determinava que l’adjudicació havia estat mal feta. És
per això que conjuntament amb Canviem Mollet (grup municipal que tenia
regidors de Podem, d’ICV i d’EUiA) vam realitzar una roda de premsa informant
la població sobre aquest afer i exposant les nostres opinions.
Passats uns dies, el mateix juliol de 2017, l’alcalde Josep Monràs interposava
denúncia contra 3 regidors i el president d’ERC. En cap moment va dir res de la
resta de formacions polítiques que van fer la roda de premsa. Passats uns mesos
s’hi afegia la Fiscalia, i finalment les acusacions d’injúries i calúmnies
(demanades per la Fiscalia i l’acusació particular de Josep Monràs i el mateix
Ajuntament) requeien contra el regidor Oriol López i el president d’ERC Albert
Biescas. Per primera vegada des de 1939 l’Ajuntament de Mollet es personava
contra un membre del mateix Ajuntament.
Es va celebrar el judici i ja tenim la sentència. ABSOLUCIÓ dels 2 acusats.
Queda clar que estàvem davant d’una persecució política sense precedents. I
queda claríssim també que el jutge manifesta amb nitidesa que la llibertat
d’expressió dels regidors i polítics, i la llibertat d’informació per a tota la
ciutadania en afers públics és sagrada.
Podeu llegir la sentència al Portal de Transparència:
https://transparencia.molletvalles.cat/documentos/t1xtgc0jd/Sentencia%20JP%
20Granollers%20168.2020.pdf
Des d’Ara Mollet ERC – MES seguirem fent-nos preguntes. I volem dir ben alt
que prou. Que prou de perseguir la pluralitat política, que cal entendre la
diversitat i la llibertat d’expressió com una cosa positiva. Tenim molts reptes
socials i econòmics a solucionar. Mollet no pot restar aturat. Per això treballarem,
per fer de Mollet una ciutat amb més i millors oportunitats.

