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Juli Fernàndez renuncia a ser
delegat del Govern a Barcelona
Deixa les tasques per iniciar una nova etapa al Parlament, que es constituirà
aquest divendres

Fernàndez en l'arribada de la primera vacuna actuant com a membre del Govern | Juanma Peláez

El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, ha renunciat al càrrec per passar a ser diputat
d'ERC al Parlament, que es constituirà aquest divendres. Així aquest dia és quan es farà efectiva la
seva marxa d'aquesta responsabilitat. Així ho ha anunciat en una piulada, en la qual ha compartit
l'escrit de la marxa.

Divendres iniciaré l'etapa com a diputat @Esquerra_ERC
(https://twitter.com/Esquerra_ERC?ref_src=twsrc%5Etfw) al #Parlament
(https://twitter.com/hashtag/Parlament?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
He presentat la meva renuncia al càrrec de Delegat.
He intentat ajudar sempre x millorar la vida i en especial en el darrer any fer-ho tot una mica
menys difícil!
Seguim?
Gràcies @perearagones https://twitter.com/perearagones?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
x la confiança
pic.twitter.com/spZ24G7iTt (https://t.co/spZ24G7iTt)
? Juli Fernàndez ? (@julifernandez) March 10, 2021
(https://twitter.com/julifernandez/status/1369716476882673667?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ha agraït "enormement" la confiança dipositada en l'exalcalde de Sabadell i ha admès que ha
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estat "un privilegi alhora que una gran responsabilitat". També ha assegurat que ha "intentat
ajudar sempre per millorar la vida i en especial en el darrer any fer-ho tot una mica menys difícil".
Fernàndez va ser nomenat com a delegat el juliol de 2018
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/19221/juli-fernandez-nomenat-nou-delegat-governbarcelona) , quan havia acabat els dos anys a l'alcaldia que havia pactat dividir-se amb la Crida
per Sabadell i exercia com a tinent d'alcalde. Va mantenir el càrrec quan era el candidat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/20547/tres-alcaldables-assemblees-aire-cursaalcaldia-sabadell) dels republicans per repetir com alcalde de la ciutat i va acabar a l'oposició.
Però, precisament, dos anys després de ser escollit delegat del Govern va deixar l'acte al ple
sabadellenc (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31332/juli-fernandez-intentar-ajudarmeva-ciutat-no-vagi-lligat-responsabilitat-va-persona) .
Ho feia per "centrar-me en responsabilitats nacionals", quan va informar que plegava
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/31208/juli-fernandez-deixa-ser-regidor-ajuntamentsabadell) , enmig d'un context de pandèmia i encara arrosseguen els efectes del temporal Gloria.
I en les eleccions del passat 14 de febrer, anava de número 17 i encapçalava la llista d'ERC al
Vallès Occidental (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/32715/juli-fernandez-escollitliderar-llista-erc-al-valles-occidental-14-f) .
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