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Ajuntament de Sant Pol de Mar

El nou govern enceta la legislatura en minoria després que els grups no hagin arribat a cap acord

Benvolguts, benvolgudes,

El passat dissabte 11 de juny

vaig ser investida Alcaldessa

del nostre municipi.

Un càrrec, per a mi, molt

important i de molta respon-

sabilitat que exerciré amb

humilitat, honestedat i eficièn-

cia. Amb el respecte i l'orgull

que representa el ser la

primera autoritat i, a la vega-

da, dona que ostenta aquest

càrrec.

Us convido a participar per

ajudar-nos a millorar cada dia.

Les nostres portes sempre

estaran obertes a les aporta-

cions dels ciutadans. El vostre

suport és important perquè

entre tots puguem fer un Sant

Pol millor.

Com alcaldessa, dona i sant-

polenca m'he compromès

amb tots vosaltres i tant els

meus companys d'equip com

jo mateixa restem al vostre

servei.

Salutació

Sant Pol de Mar tindrà per pri-

mera vegada a la seva història

una alcaldessa. Montserrat

Garrido (CiU) ocuparà aquest

càrrec els propers quatre anys,

després que resultés procla-

mada el passat dissabte en el

ple d’investidura. Durant la

sessió, en què els nous regi-

dors van prometre el càrrec,

cap dels candidats va obtenir

la majoria absoluta. Garrido va

tenir 5 vots, 4 van ser pel cap

de llista de Junts, Joan Vigatà,

i la resta (4) es van abstenir.

Montserrat Garrido va assegu-

rar que el nou govern buscarà

el màxim consens i va anun-

ciar que la seva principal pre-

ocupació és la reactivació

econòmica, amb l’objectiu de

complir les quatre “As”:

Austeritat, Aprimament, Agilitat

i Avaluació.

Joan Vigatà (Junts) va lamen-

tar que no s’hagués arribat a

cap acord per governar, cosa

que considera una irresponsa-

bilitat davant la situació que

travessa el consistori; va anun-

ciar una oposició lleial i cons-

tructiva, però també crítica.

Manel Puig (ICV) va explicar

que no havien arribat a pactar

perquè cap dels dos projectes

majoritaris mereixien la seva

confiança i perquè no es com-

plien les dues condicions que

demanaven: un govern fort i de

majoria, i l’alcaldia a les seves

mans. Albert Font, d’Esquerra,

va condicionar el seu suport a

que el nou govern adopti el full

de ruta que el seu grup farà

públic a finals de la setmana

vinent. El regidor del PP, Isaac-

Ivan Martín, va oferir el seu

recolzament al nou govern per

a fer un Sant Pol millor.

Després que els diferents

grups no aconseguissin arribar

a cap acord per governar, CiU

enceta aquesta legislatura en

minoria. També serà la primera

en què Sant Pol tindrà 13 regi-

dors. Els nous membres de l’e-

quip de govern que acompan-

yaran Garrido són Ferran

Xumetra, Anna Pera, Xavier

Catarineu i Raimon Vidal.

Montserrat Garrido (CiU) serà la
primera alcaldessa de Sant Pol de Mar

Montserrat Garrido

Alcadessa de Sant Pol de Mar

Investidura del nou govern

L’alcalde sortint, Manuel Mombiela, entrega la vara a Garrido

Els 13 nous regidors de Sant
Pol per als propers 4 anys.


