Gràcies pel suport com a Defensora de la Ciutadania de Ripollet
He presentat la meva renúncia com a Defensora de la Ciutadania de Ripollet perquè no puc compatibilitzar
la dedicació que requereix aquest càrrec amb la meva feina a jornada completa i alguns temes personals
que també em requereixen temps. Renuncio amb molta pena perquè he gaudit molt durant aquest mesos
del contacte amb la ciutadania, però conscient que no puc assumir-ho tot.
Vull donar les gràcies a les entitats i als partits polítics que van apostar pel meu projecte i que em van
donar l’oportunitat de ser Defensora del meu municipi. Els hi agraeixo la confiança i sento molt no poder
complir amb l’encàrrec que em van fer.
Gràcies als companys/es del Fòrum de Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores locals de Catalunya per
la seva bona acollida i pel suport que m’han donat des del primer moment.
Gràcies també a Francisco Rubio, l’administratiu que m’ha donat suport a l’oficina mòbil de la Defensora,
per compartir amb mi el seu coneixement de l’Ajuntament de Ripollet; bona persona i gran professional.
Gràcies al personal del Centre Cultural, on hem estat ubicats cada dimarts, i als membres dels centres cívics
i de les associacions veïnals, on hem estat ubicats cada dimecres, perquè ens han fet sentir com a casa.
Gràcies a tots els veïns i veïnes que han contactat amb nosaltres per presentar les seves queixes o
consultes perquè han confiat en la institució. Lamento no haver pogut donar-los sempre la resposta que
esperaven.
Gràcies als treballadors/es de l’Ajuntament que s’han implicat donant resposta a les nostres peticions i
buscant solucions en moltes ocasions. Gràcies també als regidors/es que s’han involucrat en la resolució de
les queixes que he presentat.
I gràcies especialment a l’alcalde de Ripollet, José María Osuna, perquè sempre m’ha facilitat els canals de
diàleg i s’ha mostrat predisposat a escoltar les meves propostes com a Defensora.
Han estat uns mesos on he conegut a moltes persones i he aprés molt, i això és el que m’emporto.
Evidentment, poso aquest coneixement adquirit a disposició del futur/a Defensor/a de la Ciutadania de
Ripollet. I també a disposició dels veïns i veïnes que vulguin optar a aquest càrrec i que tinguin dubtes a
l’hora de preparar els seu projecte. Estic convençuda que al nostre municipi hi ha persones idònies per
desenvolupar aquest càrrec.
Fins aviat!
María Jesús García Martín
Ripollet, 11 de juliol de 2019

