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Dissabte 15 de juny es constituirà el consistori 2019-2023.

El consistori 2019-2023 es constituirà aquest dissabte, 15 de juny,
als jardins del Palau Tolrà

Dimarts 11 de juny de 2019

A l’acte s’escollirà també l’alcalde de Castellar del Vallès per als propers
quatre anys

Els jardins del Palau Tolrà acolliran aquest dissabte, 15 de juny, a les 12 del migdia,
l’acte de constitució del nou consistori de Castellar del Vallès, després de les
eleccions que es van celebrar el passat 26 de maig i que van donar la victòria a Som
de Castellar-PSC.

L’acte s’iniciarà amb una presentació a càrrec del Secretari de la Corporació, Josep
Colell, i amb la constitució de la Mesa d’Edat, que formaran els regidors de major i
menor edat, Pepe González (Som de Castellar-PSC) i Pau Castellví (Junts per
Castellar) respectivament, assistits pel mateix Colell.

A continuació, tindrà lloc la presa de possessió dels nous regidors, que ho faran
seguint l’ordre de llista més votada a menys votada, essent els últims a fer-ho els
membres de la Mesa d’Edat. Un cop finalitzada la presa de possessió dels 21
regidors que conformaran el Ple de l’Ajuntament entre 2019 i 2023, la Mesa
declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors
electes, i es procedirà a portar a terme l’elecció de l’alcalde.

Els regidors hauran de votar l’alcalde d’entre els caps de llista que han obtingut
representació i que hagin manifestat la voluntat d’aspirar a l’alcaldia. Un cop
recomptats els vots, si algun dels regidors obté la majoria absoluta (11 o més vots),
la Mesa el proclamarà alcalde electe. En el cas que cap regidor obtingués la majoria
absoluta, la Mesa proclamaria alcalde el cap de la llista més votada en les passades
eleccions municipals.

Finalment, el regidor que sigui proclamat alcalde prendrà possessió del seu càrrec i,
com és tradicional, els caps de llista que ho desitgin podran prendre la paraula, de
menor a major representació, concloent l’acte l’alcalde electe.

En les eleccions municipals del passat 26 de maig, Som de Castellar-PSC va obtenir
12 regidors, ERC en va obtenir 5 , Junts per Castellar, 2, i finalment, les CUP i
Ciutadans en van assolir un cadascun.

El consistori renovarà en total 11 dels 21 càrrecs electes. Del total de regidors i
regidores, 11 seran homes i 10 dones (1 dona més respecte l’inici de l’anterior
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mandat). La mitjana d’edat dels membres del nou consistori serà de 46 anys (5 anys
més respecte els regidors del mandat anterior i 10 anys més respecte el mandat
2011-2015).

Des de la recuperació dels ajuntaments democràtics el 1979, 143 persones hauran
ocupat el càrrec de regidor o regidora a Castellar del Vallès (102 homes i 41 dones),
comptabilitzant els nous edils que s’incorporen dissabte. Fins al moment, 49
d’aquests regidors/es ho han estat durant quatre anys (període equivalent a un
mandat), 49 més ho han estat per un període superior a un mandat i 45 ho han estat
per un període inferior a un mandat (comptabilitzant també els 11 que s’incorporen
per primera vegada dissabte). De mitjana, un regidor o regidora s’està al consistori
castellarenc durant 5 anys.
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