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Benvolguts veïns i veïnes,
Des de la meva arribada a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt la meva
única preocupació ha estat posar el meu temps i les meves capacitats a
disposició del servei públic. Per sobre de les persones, dels interessos
personals i, fins i tot, per sobre de les sigles, he avantposat sempre l’interès
ciutadà. Per aquest motiu he cregut en tot moment que la meva presència al
consistori duraria exclusivament mentre pogués continuar treballant amb totes
les meves energies per aconseguir que el municipi que més m’estimo sigui, dia
a dia, un lloc millor per als meus veïns i veïnes.
Malauradament, en els darrers dies, arrel d’un presumpte conflicte dins l’àmbit
laboral, entre una persona treballadora de l’Ajuntament i jo mateix, s’ha procedit
a activar el protocol municipal de prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució
de situacions d’assetjament a la feina. Encara que no s’ha presentat cap
denúncia contra la meva persona sobre aquests fets, ni tampoc hi ha hagut cap
actuació judicial al respecte, això ha afectat a la meva persona i a la confiança
interna entre les forces polítiques que donaven suport a l’equip de govern
municipal, afectant per tant a la governabilitat del poble.
Així doncs, la situació generada, aquesta manca de suports en l’àmbit polític
em fan prendre la decisió, amb el suport de la meva família, de renunciar a
l’Alcaldia de Sant Vicenç de Montalt i a la resta de les meves responsabilitats al
consistori. No puc negar que a l’hora de decidir la meva marxa ha pesat, de
manera substancial, els efectes que aquesta manca de suport polític podria
tenir sobre la gestió municipal i entenc que si amb la meva renúncia puc
col·laborar a crear un entorn propici per a treballar pel municipi, és la meva
obligació plegar. I naturalment, em sento molt preocupat per com aquesta
qüestió pugui afectar a la meva família, que són el valor més gran de la meva
vida i als quals, per damunt de tot vull protegir i cuidar.
Vull manifestar que mai he tingut cap conducta assetjadora respecte cap
treballador o treballadora municipal, ja que ells i elles són una part fonamental
del projecte que defenso, i vull també expressar la meva confiança en que
aquests fets s'esclariran el més aviat possible. Per això em poso a total
disposició per tal que sigui així. Des de fóra de la responsabilitat de l’alcaldia,
penso continuar defensant el meu honor i la meva conducta, amb tota la
determinació de que sóc plenament innocent. Sóc una persona defensora de la
igualtat, del respecte i dels drets laborals.
En un moment especialment delicat, com el que vivim actualment per culpa de
la pandèmia, el nostre poble necessita l’ajuntament més estable i capaç que
puguem aconseguir. La crisi sanitària i tots els problemes econòmics i socials
que l’acompanyen són un dels majors reptes que hem hagut d’afrontar com a
societat i com a municipi.

Malauradament, crec que en les actuals circumstàncies, i malgrat la meva
ferma i incansable vocació de ser el millor servidor públic possible, no puc
comptar amb els suports necessaris per poder respondre a les necessitats
actuals del meu poble.
Tot i lamentar les circumstàncies de la meva marxa, no puc més que mostrarme satisfet i orgullós de les polítiques que hem impulsat amb els companys i
companyes que he tingut al meu costat en aquest temps i de la transparència
en la gestió que hem sabut demostrar. Vull fer extensiu aquest reconeixement
al col·lectiu de treballadors i treballadores municipals que han estat a l’alçada
de les circumstàncies, així com un immens agraïment a tota la ciutadania, que
s’ha implicat amb el projecte de poble que hem estat impulsant i defensant.
Marxo convençut que deixo enrere un municipi millor i ho faig mantenint avui el
títol del qual em sento més orgullós: el de santvicentí.
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