Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Josep Monràs vol que Mollet del Vallès tingui l’espai
judicial que li correspon per demarcació
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i el degà del Col·legi d’Advocats de
Granollers, Josep Medina, acompanyats pel regidor d’Economia, Josep
Garzón, han manifestat de manera rotunda la voluntat de seguir treballant
perquè el partit judicial de Mollet es mantingui.

Aquest matí, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs i el degà del Col·legi d’Advocats
de Granollers, Josep Medina, han explicat en roda de premsa celebrada davant
les obres del futur edifici judicial, les mesures que volen portar a terme per tal
d’evitar la possible supressió del partit judicial de Mollet. Aquesta informació es
desprèn d’un informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que pretén
reduir els 431 partits judicials actuals a menys de 200. Aquesta proposta
planteja l’eliminació del partit judicial de Mollet, que actualment aplega els
municipis de La Llagosta, Martorelles, Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost
de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles, i dona servei a més de 150.000
habitants.
En declaracions a la premsa, l’alcalde de la ciutat ha volgut agrair el suport
rebut per Josep Medina, degà del Col·legi d’Advocats de Granollers en defensa
d’aquest espai judicial i ha recordat que ja s’ha enviat una carta al president del
CGPJ, Carlos Divar, perquè reconsideri la necessitat de mantenir aquest partit
judicial. Aquesta petició, aprovada pel Ple municipal també s’ha traslladat a la
consellera de Justícia, Pilar Fernández-Bozal, al Congrés dels Diputats i als
vocals del CGPJ.
Aquesta roda de premsa s’ha celebrat davant les obres del futur edifici judicial
de Mollet que es van iniciar l’any 2010. La primera fase ja està acabada i la
inversió realitzada s’apropa al milió d’euros. Per aquesta raó. Josep Monràs ha
manifestat la voluntat del govern municipal d’acabar de construir aquest edifici,
ja que “deixar de construir-ho és un acte de malbaratament de recursos
públics”. Cal recordar que la consellera de justícia, Pilar Fernández-Bozal va
comunicar a l’alcalde en una reunió celebrada el mes passat, que aquest futur
espai judicial és un dels tres edificis prioritaris per la Generalitat i que
possiblement la segona fase podria iniciar-se l’any 2013.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, Josep
Medina, ha manifestat que “la ciutadania de Mollet del Vallès i els municipis de
la demarcació necessiten aquest espai”, però també “els propis col·legiats de la

comarca i els treballadors de justícia, ja que la situació de la institució judicial
és molt precària”. En aquest sentit, Josep Medina ha afirmat que “des del
Col·legi d’Il·lustres d’Advocats de Catalunya i des del Consejo General de la
Abogacía”, òrgans que representen els professionals de la justícia, “s’estan fent
contactes directes amb els vocals del CGPJ perquè es mantingui la demarcació
judicial i es reprenguin les obres del futur edifici judicial”.
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