Contundència
El PSC de Mollet és un partit municipalista i el que realment ens importa és Mollet
i la seva gent. L’alcalde i els regidors socialistes tenim vocació de servei públic,
per convicció i per l’obligació que ens dona estar al govern de la ciutat i sempre
hem defensat i defensarem l’Estat de Dret.
Respectant la presumpció d’innocència del funcionari públic investigat, hem de
dir que el nostre alcalde, Josep Monràs, ha actuat amb celeritat i amb
contundència, primer de tot demanat la màxima col·laboració amb la Policia
Nacional, com no podia ser d’una altra manera; suspenent al funcionari fins que
hi hagi resolució judicial i obrint una comissió per tal d’auditar i analitzar tots els
contractes municipals en els quals va intervenir. També, donant l’ordre de
personar a l‘Ajuntament com a part perjudicada de la causa.
Arrel del desconcert i la rumorologia malintencionada volem aclarir que la policia
no investiga el funcionament del control semafòric sinó actuacions delictives
d’aquesta persona i reiterem la legalitat de les sancions relacionades amb la
mobilitat a la ciutat emparada amb sentències judicials i d’un informe jurídic.
També volem enviar un missatge de suport i de defensa a tots els treballadors i
les treballadores municipals i de tranquil·litat a l’opinió pública.
Volem posar en valor la política, la gestió pública i les institucions. Ens
comprometem davant de tots els molletans i les molletanes d’esmerçar tots els
nostres esforços per arribar al fons del que ha produït que la Policia Nacional
vingués a l’Ajuntament a buscar a un funcionari públic.
El govern municipal no volem que quedi cap ombra de dubte de la nostra
honorabilitat i de la de l’Ajuntament de Mollet i per aquest motiu, en cas que es
confirmin els delictes que investiga la Policia Nacional, actuarem amb
contundència, perquè l’Ajuntament representa a tota la ciutat i, per nosaltres, la
corrupció és intolerable i no tolerarem mai cap indecència humana ni política.

