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Jordi Colomí (UPM), proclamat nou alcalde de Torroella de
Montgrí pel mandat 2019-2023

Jordi Colomí (UPM) ha estat proclamat aquest migdia alcalde de Torroella de Montgrí amb el suport de 10
dels 17 regidors que configuren el nou consistori del mandat 2019-2023.
El Ple extraordinari de constitució de l'Ajuntament i d'elecció de l'alcalde s'ha celebrat a les 12 h, a
l'Auditori del Museu de la Mediterrània, que s'ha omplert de gom a gom a gom. La sessió s'ha iniciat, com
estableix la llei, amb la formació de la mesa d'edat, en la qual hi ha representats el/la regidor/a de major
i menor edat, en aquest cas Roser Font (UPM) i Pere Cuadros (Cs), respectivament. Tot seguit, s'ha cridat
els regidors electes perquè s'asseguessin als seus lloc i a continuació han jurat o promès el càrrec, tràmit
que s'ha fet utilitzant diferents fórmules.
Un cop constituït formalment el plenari, s'ha procedit a la votació de l'alcalde, càrrec al qual s'han
presentat les candidatures de Jordi Colomí (UPM) i Pere Cuadros (Cs). D'acord amb el recompte, Colomí
ha estat proclamat alcalde amb 10 vots, mentre que Cuadros n'ha rebut 1. La resta de vots han estat 3
abstencions, una de les quals era la del grup municipal del LEST, tal com ha argumentat la seva
portaveu, Sandra Pibernat; i 3 nuls, un dels quals era del grup municipal Compromís, tal com ha
argumentat el seu portaveu, Jordi Cordon.
Colomí ha rebut els vots dels 6 regidors d'UPM i els 4 d'ERC. Aquest dos grups municipals, tal com han
explicitat els seus portaveus, formaran el proper govern municipal. Els propers dies se celebrarà el Ple de
cartipàs en el qual es concretarà la distribució d’àrees i regidories, entre d’altres aspectes.
Després del recompte de vots i de la proclamació de l’alcalde, s'ha procedit a l'acte simbòlic de canvi de
vara entre l'alcalde sortint, Josep Maria Rufí (ERC) i el nou alcalde Jordi Colomí (UPM). Tot seguit hi ha
hagut un torn d'intervencions dels portaveus dels grups municipals, que s'ha desenvolupat de menor a
major representació al plenari. L'alcalde ha tancat l'acte amb el seu discurs d'investidura.
D'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals, el nou consistori estarà format pels

següents regidors i regidores:
UPM: Jordi Colomí Massanas, Josep Martinoy Casademont, Roser Font Pi, Anna Maria Bonada Pérez,
Dúnia Oliveras Bagué i Genís Pigem Olivé.
ERC: Marc Calvet Martí, Anna Company Coll, Jordi Oliver Gonzalez i Natàlia Navarro Sastre.
JUNTS x CAT: Sandra Bartomeus Vicens i Anna Maria Mercader Sais.
CUP: Carles Ventura Sanchez i Josep Surroca Bassa.
COMPROMÍS: Jordi Cordon i Pulido
LEST: Sandra Pibernat Busquets
Cs: Pere Cuadros i Dilla

Discurs d'investidura de Jordi Colomí (UPM)
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