Fiscalia, denúncies i poca transparència, segons sembla...
Els darrers dies, el debat polític i institucional de Mollet ha girat al voltant de la
denúncia presentada a la Fiscalia per Ara Mollet-ERC-Mes donant a conèixer
suposats delictes urbanístics i polítics del govern envers la comunitat musulmana
Al-Huda.
Segons sembla, la denúncia definia una sèrie de suposats delictes comesos per
l’alcalde, una regidora i dos funcionaris que els hi podria haver comportat 7 anys
de presó.
El fiscal, segons sembla, desprès de comprovar la documentació, recollir
informació i d’escoltar les declaracions dels funcionaris afectats, ha emès un
document desfavorable a la denúncia inicial, arribant a la conclusió que no es
detecta cap dels delictes denunciats.
Els partits polítics que tenim representació a l’Ajuntament hem hagut d’assistir a
l’espectacle dels darrers dies amb acusacions creuades i peticions de dimissions
entre Ara Mollet-ERC-Mes i el PSC. També hem hagut de fer declaracions sobre
quin era el nostre posicionament respecte a aquest afer a petició dels mitjans de
comunicació. S’han adonat que al descriure els fets que han passat aquestes
darreres setmanes en aquest escrit hem utilitzat sempre la frase “segons
sembla”?. Doncs sí, ho hem fet intencionadament, perquè quan valores un fet
com aquest del que no tens accés ni al contingut de la denúncia ni a la resolució
del fiscal, ho has de fer com si tinguessis una bena als ulls.
Els ciutadans, regidors i partits polítics de Mollet tenim dret a conèixer el detall
de la denúncia i de la resolució de la fiscalia i poder fer la nostra pròpia valoració
sense dependre de les declaracions de les dues parts carregades de contingut
polític i partidista. No volem tenir benes als ulls!
La Llei de Transparència i Bon Govern, segons l’article 10.h, obliga a fer
públiques les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i aquesta,
ho és. Per tant, no tenim cap dubte que la resolució del fiscal estarà en algun
moment disponible al portal de transparència de l’Ajuntament. Però la pregunta
és pels denunciants: Seran coherents amb la transparència que sempre
prediquen i també publicaran la denúncia que van presentar?

