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Lluís M. Corominas s'acomiada avui del consistori

Dilluns 21 de juny de 2004
Castellar del Vallès celebrarà avui un Ple amb una forta càrrega emotiva. Lluís M.
Corominas (CiU) farà efectiva la seva renúncia a l'alcaldia després de 13 anys a
l'Ajuntament i 12 com a alcalde. Corominas, de 41 anys, tindrà avui doncs
l'oportunitat d'acomiadar-se del consistori i de tots els castellarencs en una sessió
que tindrà lloc de forma extraordinària als jardins del Palau Tolrà. A partir de demà
mateix, l'actual 1a tinent d'alcalde, Gemma Perich, assumirà l'alcaldia en funcions
fins que a principis de juliol es faci el Ple de presa de possessió del nou alcalde. El
procés fins que s'elegeixi un nou president de la Corporació requereix d'una sèrie de
tràmits. A partir de demà, l'Ajuntament ha de notificar a la Junta Electoral Central
de Madrid la renúncia de l'alcalde a les actes d'alcalde i regidor. El consistori també
ha de proposar al mateix organisme el nom i cognoms del regidor que cobrirà la
vacant de Corominas. En aquest cas, correspon al número 9 de la llista per
Convergència i Unió, Xavier Romance. Una vegada la Junta Electoral hagi fet
arribar les credencials del nou edil, ja es podrà convocar un Ple que tindrà dos punts
a l'ordre del dia: la presa de possessió del regidor, Xavier Romance, i la votació del
nou alcalde. La proposta del grup municipal de Convergència i Unió, que és qui
disposa de més regidors al consistori, és que la successora de Corominas sigui
Montse Gatell, actual regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones.
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