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Imatge del Pla celebrat ahir, que va acomiadar la legislatura 2015-2019.

El Ple acomiada els 11 regidors i regidores que no continuaran en el
proper mandat

Dimecres 29 de maig de 2019

L'Ajuntament de Castellar va dur a terme ahir dimarts, 28 de maig, la darrera sessió
plenària del mandat 2015-2019, que va servir per acomiadar els  regidors que no
repetiran en el càrrec. El consistori renovarà la propera legislatura 11 dels 21 edils
(no repetiran 4 regiodrs de Som de Castellar-PSC, 1 d’ERC, 4 de Decidim Castellar
i 2 del PDeCAT).

Dels regidors que ahir van deixar el càrrec, el portaveu de l’equip de govern, Aleix
Canalís (Som de Castellar-PSC), és el que té una trajectòria més llarga com a
representant del consistori, 12 anys (2007-2019). També van acomiadar-se M.
Antònia Puig (Som de Castellar-PSC) i Bea Garcia (PDeCAT), que han representat
el consistori durant vuit anys (2011-2019).

També van dir adeu el regidor del PDeCAT Lluís López, que ha estat cinc anys i
mig al consistori en dues etapes diferenciades (del 2007 al 2011 i des de novembre
de 2017 fins a l’actualitat), el regidor d’ERC Ferran Rebollo, que ha estat quatre
anys al consistori (2015-2019) i les regidores de Som de Castellar-PSC, Ángela
Pappalardo (que ho era des de gener de 2016) i Marta Roman (que va accedir al
càrrec l'octubre de 2017).

Finalment, ahir van acomiadar-se els quatre regidors de Decidim Castellar, formació
política que no va concórrer a les eleccions municipals de diumenge passat: Ita
Espinosa (que ja va ser regidora per L’Altraveu entre el 2010 i el 2011 i que va
accedir novament al consistori el juliol de 2017), Xavier Alavedra i Ramon
Permanyer (també regidors des de juliol de 2017) i Marta Garro (que va accedir al
consistori el gener d’aquest mateix any).

Abans dels discursos de comiat, el Ple va aprovar per unanimitat l’únic punt fixat en
l’ordre del dia: l’acta de la sessió ordinària del passat 30 d’abril.

Podeu veure el vídeo al YouTube de L’Actual:  https://youtu.be/E1kaAtrpcJA.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
https://youtu.be/E1kaAtrpcJA
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

