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L'alcaldessa de Montcada,
disposada a deixar el càrrec del PSC
L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, durant la compareixença davant els mitjans de
comunicació. Foto: Jordi Pujolar

L'alcaldessa de Montcada i Reixac (el Vallès Occidental), Maria Elena Pérez, posa a disposició
del PSC el seu càrrec com a primera secretària de l'agrupació local del partit, després que aquest
dimarts se la vinculés amb les investigacions dutes a terme pel Jutjat d'Instrucció número 1 de
Sabadell, en relació a un presumpte cas de corrupció urbanística. En un breu parlament de poc més
de dos minuts, i sensiblement afectada, Pérez ha reiterat la seva innocència i nega
"rotundament" qualsevol relació amb la trama 'Mercuri'. L'alcaldessa, que no ha acceptat cap
pregunta dels mitjans de comunicació, sí ha reconegut que l'investiguen per un presumpte cas de
tràfic d'influències, delicte del que també es declara innocent.
Com ja van fet ahir l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el Secretari d'Organització del PSC;
Daniel Fernández, Maria Elena Pérez ha posat a disposició del PSC el seu càrrec de partit, però en
cap cas preveu abandonar l'alcaldia. Acompanyada pels companys del grup municipal socialista
de Montcada i Reixac, l'alcaldessa diu que ho fa "com marca el codi ètic del partit".
"Estic bastant afectada", ha reconegut davant els mitjans de comunicació, de qui no ha acceptat
cap pregunta. Pérez s'ha limitat a llegir un breu comunicat per defensar la seva innocència i la
seva desvinculació del cas 'Mercuri': "Nego rotundament estar implicada ni imputada en cap trama
de corrupció urbanística ni cobrament de comissions".
L'alcaldessa afegia que els Mossos d'Esquadra es van personar dimarts a l'Ajuntament "per
recollir expedient administratiu que no té res a veure amb cap tema urbanístic ni d'adjudicacions"
i que en cap cas es van fer registres ni detencions. "Sí he rebut una notificació del Jutjat per
presumpta participació en delicte de tràfic d'influències. Vull negar també aquest presumpte
delicte", comenta l'alcaldessa.
Finalment ha volgut reiterar que els procediments de contractació de l'Ajuntament es fan "amb
total legalitat" i s'ha mostrat disposada a "col·laborar amb la justícia" i ha assegurat que treballarà
per defensar la seva innocència i honorabilitat, així com imatge de la ciutat que presideix,
Montcada i Reixac. Tot plegat en poc més de dos minuts de compareixença.

https://www.naciodigital.cat/noticia/49357/alcaldessa-montcada-disposada-deixar-carrec-psc
Pagina 1 de 1

