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Ester Safont anuncia la seva renúncia a l’acta de
regidora de l’Ajuntament de Mollet
La regidora de l’equip de govern Ester Safont ha anunciat aquest migdia
que en el proper Ple renunciarà a l’acta de regidora de l’Ajuntament
després de 10 anys.
Ester Safont renunciarà a l’acta de regidora en el Ple que se celebrarà el proper
25 de juny, després de 10 anys exercint de càrrec públic de l’Ajuntament de
Mollet. Ester Safont ho ha explicat acompanyat per l’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs, i el portaveu municipal, Josep Garzon, a més de molts regidors de
l’equip de govern i personal del consistori. Safont ha explicat que ha pres
aquesta decisió amb el convenciment d’haver culminat una etapa molt
gratificant de la seva vida i que ha decidit reprendre la seva vida professional
com a professora. “Aquesta dècada ha estat un autèntic i valuós regal que
conservaré sempre com a experiència de vida i enriquiment personal”, ha
expressat.
Ester Safont ha agraït l’oportunitat que ha tingut de treballar per la seva ciutat,
primer amb l’exalcaldessa Montserrat Tura (durant els 6 primers mesos) i al
costat de l’alcalde Josep Monràs durant la major part del temps. La regidora ha
expressat el seu sincer agraïment a l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs per tots
els anys en què ha pogut treballar al servei de la ciutat de Mollet.
L’alcalde, Josep Monràs, ha afirmat que ha estat un honor treballar al costat de
Safont, tot liderant, principalment, els àmbits de Medi Ambient i Obra Pública i
ha lloat la seva tasca que ha desenvolupat “amb responsabilitat, honestedat i
dedicació, i per a la qual només tinc paraules d’agraïment”. Monràs ha destacat
que Safont s’ha dedicat a la regidoria amb “emotivitat, sentiment, convicció i
defensa pel territori, Mollet”.
Ester Safont és regidora a l’Ajuntament de Mollet des de l’any 2003. Entre les
moltes responsabilitats que ha exercit, ha mantingut sempre la regidoria de
medi ambient, un àmbit que l’apassiona i del qual ha après moltes coses en
aquests anys.
Adjuntem fotografia.
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