
COMUNICAT

Desprésdegairebétresanys,perfimitjangantsenténcia,esreconeixlafalsedat
de tes sreus ""r"l"liln; 

;;;G;;ü ñ;ú, si bé el veredicte final sorprén' en

entendre qr", rnrúiri ies maticio""" il-pliJ"i";t; no hj- havia voluntat de difamar-me'

Davant ers rumors ¿,11j;"#;ffi;;iÉ;ü;;"* veis en ra nácessitat de comunicar tot er

qué s'ha Provat, i que és el seguenr:

Eldia2demargde2llT,unafuncionáriavamanifestaralaresponsablede
RRHH de t,Ajunta#;l; óro"tr"", o"lr"li"iá rásumida, óéró l¡teral' que "/a vaig obligar

a anar a una ,rur¡í)"áblBi,-,mb el meu cotxe; que en icabar la vaig dur a un hotel on

ta vaig obtisa* pí"Áárr-uia'beguda,';';;;,s'i;;nu* teii-ietacions iexuats; que ti vaig

posar un despatxffiir.áU aáa 1 r"i-tilér"ttt tip.us d'insinuacions' Tanmateix que

m,havia gravat pre§untant a atgú ,¡ pá,táuáláres, i' l'amáiuguu' en no donar-lidies de

festa".
El6demarq,aquestafuncionáriaesVaretractar,cosaquenofouacceptada

donada ta gravetai'áLr. t"t. relatats, Jn';pl'"*-,ó oer,probcót o'Ásset¡ament sexual de

l'Aiuntament, aixi com per la Llei o" niLo;[*;fS:^qe ñióóeo¡ment Administratiu' si bé

és cert quedes Oi C"ISrtórli' nauria pogut tancar aqui ef iema' actuant amb mediaciÓ i

voluntat. .^-a^^ ¡i,F^ñá^i^nc tt que es farien públiques amb la
Davant aquestes difamacions. i falsedats' conscler

finatitat O* O"r""rJiitái-me, OeciOi ¿'ñ;;imlssiO de tots els cárrecs que aleshores

ostentava, en entendre que no podia 
"niáni,.-fos 

dignament amb aquestes acusacions'

interposant qr"r"ri"'.ontia ra funcionaii" 
"n 

qüestió, §er derictes d'injúries i carúmnies per

restituir ta meva,"pr,á"ü-t ño*ráui*irt, tan púuica com privadament'

DurantlasevadeclaracióalaJutgessad,lnstrucciófetaeldiaSdemarqde20lS,
la funcionária va admetre que mai,se iíu"n t", p'opo"i"iáns ae carácter sexual'peró

ratificant que sí rñ;;-;;rtát " 
un .l'.,;;i, 

I *". ti'vaigarabilitar un despatx per crear un

ambient íntim amb ia t¡nátitat o,asset¡a'r-ü*",]otirrn"nt']rr*oé va manifestar que no sabia

perqué u"* "nrr;ü;¿¿6"" "*dtr'ir* 
,ár'i"r".-En quant l'assetjament laboral' es

referia a que se ri posaven probrem"ü r;r,oi"-de agafar oÉi oe permíá. Tanmateix va dir

oue io li enviava missatges de caire J"*"i i iota d'ñores' mánifestant que entre els dos hi

trrir ri.lá ieracio estrictáment professional'

El dia deljudici, celebrat el 10 de gener d'enguany, va quedar demostrat que:

SegonsreconeixlaSenténcia,pe.lte1!imo!-o3.,laresPonsab]edeRRHH,aquesta
va transcriure fldátment er qué ta funóionaria ri va manifestar'et z oe marg ar seu despatx'

amb l,advertiment ja d'inici, que, s'obriria un 
"*peoiáni 

donada la gravetat de les

acusacions, donant per descomprat que no era cap consulta' L',esmentada funcionária no

va voler signar-lo perqué no volia qle el .seu nor,.oñttái enlloc' i a preguntes de la

Jutgessa, ta tuñcionáiia va arriOJr- a dir que el que relata la denúncia' van ser

interpretacions ¿e iá responsable de RRHH' maiseves'

Lesconversesdewhatsappdesdej,ny,g:.2016finsfebrerdeZo17,entrela
funcionária ijo, aportades pe*n¡ a 

jail'sa' úan-det'f"niit' iefermades per la declaració

periciat, oon" p"iii" r., q".1i1r-19,1" la funcionária' 
rnt deia si atgú porr

curiosament, de la gravac,ó "" ¡" 
tlp"i?dlT9nt deia si algÚ portava calces' mat

més se n'ha sabut res, ja que no es va áportar a la causa com a prova'



segons la declaració de la périt psiquiatra forense aportada també per aquesta

part, de l,estudi de tots el whatsapp, ¿. áesprén. que 
. 
en cap cas s'observa que la

funcionária estigues .or.c¡onrOr, inlároJa o asset¡aáa, i que era evident una relació de

confianga mútua. Frases com "wapo, ara p,ulo a ferie.un petó; ia estic tranqui-la si sé que

respires; efs et ,rg¡Jói *ái cutte'qúe ná'liigut mai; le puiat a abragar-te i no hieres; fu

que ets et mittor regidor let y9n-munOlat-áénem festa Aema"'",no només consten a la

causa, sinó que la"funcionária les ," rát¡nr"r al iudici, desmunten aixi l'assetiament

laboral, refermat pet testimoni aportat de la meva part, un responsable del consell

Comarcal, que va deixar palés qu" 
"irátiu 

de posar-li un despatx' va ser- per la mala

retació que aleshor", t"n¡, la funcionáiia ámn lá resta de companyes'i aixÍ ai'llar-la per

reduir la tensió ""i.t"riái 
ifoc Oe treball,mai per facilitar cap tipus d'assetjament'

Aquest responsable va testificar que el canvi va funcionar' i que encara es manté'

DurantelinterrogatorialaVistaoral,desprésde-negar-hotresgop.s'Jafuncionária
va admetre finalment que no es u, 

"nr. 
á un ftotet sinó a una cafeteria,i que el motiu

d,anar en el meu cotxe a Bcn, era perqué aquell-dia em,,va manifestar que no disposava

de vehicle,oemana-ni;; qüe port'és á1. .áur fills a l'escola a vilanova, fet que va

reconéixer també en seu judic'ial'

Aixídoncshaquedatacreditat,segonsconstaatasenténcia'imanifestatper
ella mateixa, que mai va patir assetjamJnt sexual per part meva' A nivell laboral va dir

que se sentia incómoda sense 
"on"t"triárs 

motius, ii oe " dir que m'admirava' i era el

Á¡il regidor amb el que havia treballat. Desconcertant.

La Senténcia sorprenentment absol la funcionária dels delictes de injúries i

carúmnies perqué segons ra Jutgessr,-'ñá-tenia intenció de vurnerar el meu honor, ni

atribuir-me cap delicte, ja que no hi hávia cap voluntat.de difamar id'atemptar contra el

meu honor, perqué va-demana, ao.,tiO"n.iaiitat,perqué ho va dir tot a porta tancada'

perqué no va signar la denÚncia, i perquÁ no voliá que s'activés el protocol d'assetjament

en no prestar el seu consentiment. üal a dir que l'assetjament sexual es tipifica com

delicte a l'article '184 del CP le queda provat, demostrat i
Finalment, el més important per a ml es- ql

reconegut en senténcia, que en cap cás vaig assetjar ningú, de cap manera' tant per

les proves aportades com sobretot per Ia dellaraciO de ta mateixa funcionária'

eue cadascú reflexioni, si fer acusacions falses tan greus, amb conseqüéncies

personals, potiUquáJ, socials, i laboralgirreparables,acud'int a'l funcionari adient per iniciar

un expedient o,oticilio denúncia iactivaiel'protocol corresponent, d'on es pot desprendre

una responsabilitat penal, és compatible lmb la voluntat de no difamar,perqué no se

signa el que voluntáriament s'ha denunciat'

Donatqueaquestasenténciaésunmalprecedentquepotempararmés
acusacions falses futures, que obliguen a actuar a l'AdministraciÓ sense coneixement del

denunciat, obrint la veda a difamai "*b 
i*punitat i sense conseqüéncies, s'ha presentat

elrecurscorresponentdavantl,AudiénciaProvincial'


