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El PSC de Mollet acusa ERC,
comuns i Junts de «manipular,
enredar i pressionar» per
aconseguir l'alcaldia
Els socialistes defensen que "la ciutadania va dir que volia continuar tenint a
Josep Monràs d'alcalde de la ciutat"

L'Ajuntament de Mollet del Vallès, en una imatge d'arxiu | Aj. Mollet

El PSC de Mollet del Vallès (https://www.molletvalles.cat/) ha reaccionat aquest dijous als últims
comunicats i posicionaments per crear una majoria alternativa de cara al ple d'aquest dissabte.
Els socialistes han acusat a les tres forces que ja s'han mostrat a favor d'unir-se per desbancarlos de l'alcaldia (Ara Mollet-ERC, comuns i Junts) d'intentar "manipular, enredar i pressionar" per
aconseguir-ho. Les acusen d'estar "mogudes per interessos personals d'alguns dels seus líders i
egos mal portats". "Ni Mollet es mereix tanta baixesa política. Ni la política es mereix tanta baixesa
moral", han afegit.
També critiquen que "les alcaldies ni es compren, ni es regalen. Les alcaldies no són plataformes
de poder, ni poden ser objectes d'intercanvi de regals entre amistats. L'alcaldia és un lloc de
responsabilitat i de confiança que només atorga la ciutadania, i el 26 de maig la ciutadania va dir
que volia continuar tenint a Josep Monràs d'alcalde de la ciutat".
En aquest sentit, en el comunicat parlen directament dels comuns: "Som coneixedors que hi ha
integrants de Mollet en Comú, una de les forces signants del pacte de perdedors, que estan en
contra d'aquesta postura que intenta regalar l'alcaldia a ERC i que els seus líders ja han signat
abans de la seva assemblea d'avui. Comportament totalment contrari al que aquest partit està fent
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a altres ciutats com Barcelona". En aquest sentit, defensen que el PSC molletà "sempre estarà
obert al diàleg i al consens amb tots aquells que pensin que la política és quelcom més important i
seriós que aquests tripijocs que s'estan produint a la nostra ciutat".
Els socialistes insisteixen que dissabte presentaran Josep Monràs com a candidat a l'alcaldia:
"Estem convençuts que dels resultats electorals es desprèn que Mollet ha decidit que sigui el PSC
qui lideri el govern de la ciutat, sent la força més votada i a gairebé 3000 vots de diferència amb
la segona força". Tot i això, afegeixen: "Tendirem la mà de nou a totes aquelles formacions que
tinguin ganes de sumar i de consensuar polítiques en benefici de Mollet, que sempre ha estat i és
la nostra prioritat. El PSC ni ha tancat ni tancarà les portes a ningú".
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