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Mollerussa acomiada el tècnic
acusat de pornografia infantil i es
persona en la causa
L'alcalde Marc Solsona condemna i reprova de manera "enèrgica" tots els fets i
anuncia la creació d'un servei d'acompanyament i assessorament psicològic a les
víctimes

La Regidoria de Benestar Social i Ciutadania de Mollerussa | ACN

L'Ajuntament de Mollerussa ha decidit no esperar i s'ha personat aquest mateix dilluns contra el
tècnic municipal (http://L'alcalde Marc Solsona condemna i reprova de manera ''enèrgica'' tots els
fets i anuncia la creació d'un servei d'acompanyament i assessorament psicològic a les víctimes
),
O.G de 45 anys., acusat d'elaborar i distribuir pornografia infantil. En declaracions a l'ACN,
l'alcalde Marc Solsona, ha condemnat i reprovat de manera
"enèrgica" tots els fets que estan sortint a la llum després de la detenció del tècnic dijous passat i
ha assegurat que s'ha decidit suspendre-li el contracte fruit de la seva situació processal. Així
mateix, l'Ajuntament articularà un servei d'acompanyament i assessorament psicològic per a la
ciutadania i també per a l'entorn laboral del tècnic que ha quedat amb un "estat important
d'afectació".
L'alcalde ha defensat que malgrat aquest cas Mollerussa continua reafirmant-se en les polítiques
de defensa dels drets dels infants i joves així com també amb la "tolerància zero" davant qualsevol
presumpta vulneració d'aquests.
L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha explicat a l'ACN que una vegada s'hagin personat en
la causa contra el tècnic municipal detingut per corrupció de menors, confien poder accedir al
sumari, que s'ha aixecat aquest dilluns, i conèixer "l'abast real de la situació". En aquest sentit,
l'alcalde ha assegurat que la detenció del tècnic ha generat una "alarma social" i des de
l'Ajuntament no podien ''quedar passius'' davant d'això. Amb l'accés el sumari, al consistori
esperen poder estar al corrent de qualsevol afectació que puguin tenir els fets delictius del tècnic,
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no només a nivell laboral estricte de l'Ajuntament sinó també en la totalitat del municipi.
D'altra banda, l'alcalde s'ha posat a disposició de la investigació, els Mossos d'Esquadra, el jutjat i
la fiscalia, amb una "política de màxima col·laboració i transparència" per poder "ser útils i aclarir"
uns fets que consideren molt greus. En aquesta línia, des de l'Ajuntament s'articularà un servei
d'acompanyament i assessorament psicològic perquè qualsevol persona de la ciutat en pugui fer
ús així com també l'entorn laboral del tècnic, perquè segons l'alcalde, després de la detenció la
situació "ha quedat amb un estat important d'afectació".
L'alcalde també ha volgut deixar clar que a Mollerussa continuen reafirmant-se amb les polítiques
de defensa dels drets dels infants i els joves. Malgrat el cas que ara s'està vivint al municipi,
Solsona indica que ha de servir per "reafirmar-nos en això i expressar de manera contundent la
nostra política de tolerància zero davant qualsevol presumpta vulneració dels nostres nois i joves".
El detingut passa la primera nit a la presó
El jutjat de guàrdia de Balaguer va ordenar ahir diumenge presó provisional comunicada i sense
fiança per a l'educador de l'Ajuntament de Mollerussa detingut dijous per corrupció de menors. Se
l'acusa d'un delicte d'acostament a menors amb finalitats sexuals a través d'Internet fent-se
passar per una noia jove. Aquesta pràctica es coneix com a Child Gooming i el detingut
connectava amb nens amb l'objectiu d'elaborar i distribuir pornografia infantil.
Fonts judicials consultades per l'ACN també han explicat que la policia estaria analitzant fins a
15 GB de material trobat als seus dispositius informàtics i telèfon mòbil. Les mateixes fonts també
han apuntat que algunes de les víctimes podrien ser joves vinculats a clubs esportius de
Mollerussa i el seu entorn.
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