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GAIREBE TOr EL QUE .VOLIA ·SABE
~

I NO GOSAVA·PRE·GUNTAR
Caries Gorda Guinda

La Sala de Comissions forma part de les sales nobles de l'Ajunlamenl (falo: Macs)

I ARA 'EN SERAN 25

La novetat segura de les próxlrnes elec-

cions municipals que se celebraran el 13

de juny, és que l'Ajuntament de Vilanova

i la Geltrú possoró a tenir 25 regidors

enlloc deis 21 que tenia fins ara. Aixó és

producte d'haver superat el número de

50.000 habitants. Aquest fet suposa que

Vilanova i la Geltrú adquireix quatre regi-

dors més i que la Sala de Plens houró de

patir alguns canvis per d¿nar cabuda a

aquesta ampliació.

De rnornent, encara no hi ha una solució

definitiva, pero sembla ser que la més

viable sigui la de tancar, mentre es fdcin

els plens, la porta d'entrada deis régi-

dors. i posar les quatre cadires de més

en aquell sector. D'aquesta manera la

porta del públic que assisteix als plens

seria l'único que es faria servir durant les

sessions per tal d'accedir a la sala.

La Sala de Plens patirá poques variacions malgral I'ampliació a 25 regidors (falo: Macs)
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dates coincideixen en un període no

superior a tres mesos a la celebració de

les eleccions al porlornent europeu

-que és fan cada cinc anys-, ha provo-

cat el fet que, finalment, ambdues con-

frontacions electorals se celebrin el 13

de juny.~

cinc dies per resoldre Lsiés el cos. comu-

nicar la substitució al primer suplent.

Val a dir que d:entre les possibilitats s'ho-

via arribat a estudiar una ampliació de

la sala de sessions. Pero finalment sem-

bla que s'ho desestimat i s'ho optat per

la conservació de les sales nobles de la

casa gran tal i com estan ara. Aquest

conjunt de sales nobles esta n al segon

pis de l'Ajuntamenti consten de la sala

de comissions, el despatx de l' alcalde, la

sala de plens i la sala de recepció.

CENS ELECTORAL

Del 26 d'obr] a l' 1 de maig s'exposen als

blLJntaments les llistes electorals vigents i

també és el moment de presentar les

reclamacions sobre la lnclusió o l' exclu-

sió al cens a la Delegació Provincial de

l'Oficina del Cens Electoral. En el termini

de tres dies es produeixen les resolucions

i el4 de maig la Delegació ordena l'ex-

posició al públic de les rectificacions i ho

notifica als qui hdgin reclamat i als ajun-

taments.

La convocatoria d' aquestes eleccions

es va publicar al Boletín Oficial del

Estado el 20 dobril, Dos dies després es

va fer la constitució inicial de les Juntes
~.rElectorals Provincials i de les Juntes'

Electorals de Zona amb vocals judicials.

El 16 de maig esta previst que es faci la

proposta conjunta de nomenament de

vocals no judicials per representants de

les cóndidatures que després seran

nomenats per la junta electoral compe-

tent.

TANTS CAPS, TANTS BARRETS

El Régim Electoral Central especifica

molt clarament que cada terme munici-

pal constitueix una circumscripció en la

que s'escull el número 'de regidorsque

resulta d'una taula ja establerta.

Aquesto taula marca que fins a 250 resi-

derírs s'escuílen 5 regidors. De 251 a

1.000, 7 regidors: de 1.001 a 2.000, 9 regi-

dors: de ?001 a 5.000, 11 regidors: de

5.001 a 10.000, 13 regidors: de 10.001 a

20.000,17 regidors: de 20.001 050.000,21

regidors: i de !?~.001 a 100.000, 25 regi-

dors. que és 'el óos en el que es troba

actualment Vilanova i la Ge'rtrú.

lES CANDIDATURES I
ELS CANDIDATS

Entre el 20 i el 27 d'abril els partits: fede-

racions i coalicions hauran d'haver

designat davant la Junta Electoral

Central i la Junta Electoral Provincial el

representant general i el representant

g~neralde la província. Aquests repre-

sentants han tingut fins al 29 d'obríl per

designar. davant 10--,Junta electoral

Provincial, els representants de les candi-

dotures de cedo municipio En un termini

de dos dies la Junta Electoral Provincial i

la de Zona comuniquen els noms deis

representants de les candidatures de la

seva demarcació. Per la seva banda, els

representants de les candidatures tenen

fins al 9 de juny per nomenar els diferents

interventors.

MESES ELECTORALS'

Sobre la divisió de les circumscripcions,

el 25 d'abril es va publicar al Butlletí

Oficial 'de la Província el número, límits

de les sEfccions,els seus'l~cais i les meses

que les· infE?gren. Del 3 al 12 de .rnaig

aquesta i~formació sera publicada

almenys en dos perlódlcs de rnóxírno

difusió provincic:!l i en ~Is taulons donun-

cls deis oluntornents.

Val a dir que, de 100.001 residents en

endavant, s'afegeix al pie un regidor

cada 100,000 habitants més i se n'ofe-

geix un de més quan el número resultant

de regidors sigui parell. En tot cas el

nombre de regidors "total sempre houró

de ser imparell.

Del 14 al 18 de maig són les dates triades

per fer el sorteig deis membres que con-

figuraran les diferents Meses Electorals.

La Junta Electoral de Zona notificara la

designació a cada membre de la taula

, i els hi lIiurara el Manual d'lnstruccions

. sobre les seves funcions. Aquést fet es

produlró en un termini de tres dles.

• segons la data del sorteig. A partir do-

quest momento els interessats tenen set

dies per presentar davant la Junta

EI~ctoral de Zona les ol-leqoclons que

siguin causa d'impediment per ser

membres de la Mesa. Finalitzat aquest

terminL la Junta Electoral de Zona té

MUNICIPALS I EUROPEES

La llei Orqónico del Régim ElecToral

Central marca que les eleécions munici-

pals s'han de fer el quart diumenge del

mes de maig de I'any que corresponqui

i cada quatre anys: Les darreres elec-

cions municipals es van celebrar el 28 de

" maig de 1995, per la qual cosa lel

següents s'haurien d~ fer el 23 de maig

de 1999. Malgrat olxé. el fet que les

La presentació de les candidatures a la

Junta Electoral de Zona s'ho de produir
i?,!

entre el 20 d'abril i el 4 de maigo

Aquestes candidatures es publicaran en

butlletins oficials l' 11 de maig idos dies

després la Junta Electoral de Zona

comunicara les irregularitats apreciades

o.denunciades que solucionara entre el

14 i el 15. Un dia després la Junta
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Electoral de Zona proclamara les candi-

datures i el 17 de maig es publicaran,

Cas que alguna candidatura fos exclo-

so, es pot presentar un recurs davant

l'órqon contenciós administratiu com-

petent que tindró dos dies més per fer

una resolució judicial. Segons el resultot.

es pot sol,licitar, en un termini de dos

dles. una sol ,licitud de procediment

dernporo davant del Tribunal

Constitucional que té un termini de tres

dies més per resoldre sobre aquesta

petlcló.

ON ENGANXAR ELS CARTELLS I
QUAN FER CAMPANYA

La propaganda i els actes de campan-

ya electoral també estan regulats per la

Llei. Entre el 20 i el 26 d'abril els

AjuntQments han comunicat a la Junta

Electoral de Zona els indrets disponibles

per la col-lococló gratuIta de cortells. El

18 de maig aquesta Junta comunicara

als representants de les candidatures els

espais reservats per als seus cartells.

D'altra banda, entre el 20 i el 29 d'abrl!,

els ajuntaments han comunlcat a la

Junta Electoral de Zona -que a la seva

vegada ho ha notlficat a la Provlnclal-

els locals oficials i indrets pGblics per la

realització gratuIta doctes de campan-

ya electoral. Entre el 20 d'abrll i el 4 de

maig es publiquen al Butlletí Oficial de la

Província quins són aquests locals i

indrets públics gra~u'its per fer els actes

de campanya i a partir del 5 de malg, els

representants de les candldatures

sol·liciten a la Junta Electoral de Zona la

utllltzacló d'aquest. El 20 de malg la

Junta faro el repartlment I ho comuni-

cara oís representants.

La campanya electoral s'lnlcloró el 27

de malg i es toncorc l' 11 de juny. Del 8 al

12 de juny quedara prohibida la publi-

cació o dlfusló de sondelgs electoroís.

VOTAR PER CORRESPONDENCIA

Els electors que hagin de votar per

correu tenen fins al 3 de juny per sol-llcl-

tar els certlficat d'lnscripció davant la

Delegació Provincial de l'Oficlna del

Cens Electoral. Del 22 de malg al 6 de
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juny, l'Oficina del Cens Electoral remet el

certificat d'inscripció al cens I la docu-

mentació electoral pel vot:
Posteriorment, el votant té fins al 10 de

juny per trametre a la Mesa la docu-

mentació electoral de la votacló.

Cas que I'elector es trobl a Ji'estranger

houro de demanar a la Delegació

Provincial la sol- licitud del vot per corres-

pondencia abans del 14 de malg. Ellllu-

ram~nt d'aquesta documentació a resi-

dents absents a I'estranger es faro fins al

21 de maigo

CONTAR ELSVOTS

SI bé la mateixa nit del 13 de juny [o es

coneixeran els resultots oficiosos de les

eleccions, I'escrutinl general fet per 'la

Junta Electoral de Zona es faro éntre el

16 i el 19. Cos que existeixen reclama-

cions o protestes per part deis represen-

tants I apoderats de les candidatures

aquestes s'hon de presentar, un cop

finalitzar l'escrutlnl. en el termini dun dio

i la Junta Electoral de Zona ha de r~sol-

dre i comunicar-ho als representants un

dio després. Si segueixen les reclama-

clons. els representcnts generals de can-

didatures tenen un dio més per presen-

tar un recurs contra la resolucló davant

la Junta Electoral de Zona que, a la seva

vegada, té un altre dio per remetre l'ex-

pedient amb un informe a la Junta

Electoral Central. La Junta Electoral

Central té dos dies per rebre als repre-

sentants i un dio més per resoldre el

recurs I comunlcar-ho a la Junta

Electoral de zona que té un dio rnés.per

a la procícrnocló deis electes. ,.-

En tot cos. la Junta Electoral Central té

un termini de 40 dies per publicar al

Boletín Oficial del Estado els resultats

generals i per circumscripcions.

LA CONSTITUCIÓ
DELS AJUNTAMENTS

Flnalment, la constltució deis ajunta-

ments i I'elecció de I'alcalde es faro el3

o el 23 de juliol. Sobre I'elecció deis

Diputats provincials, el 29 d'abrilla Junta

Electoral Provincial ha determinat els
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1I0cs ~orresponents a cada partit judi-

cial. A partir del 4 07éJeJ24 de luílol, la

Junta Electbral Provincial assignara el

1I0cs de Dípl!Jtats a partits, coalicions,

tederoclons 'o agrupacions delectors.

Del 5 al 9 de juliol t> del 25 al 29 de lullol,

la Junta Electoral de Zona proclamara

e~ Diputats electes i suplents i expedlró

les credencials. La constitucló de la
Diputació es toró el cínqué dio posterior

a la proclamació deis Diputats electes.

;;;

Així matelx, unavegdda han estot cons-

titu'its els ajuntaments de la comarca, la

Junta Electoral competent ha de proce-

dir d'immediat a sumar separadament

el nombre de regidors i el número de

vots obtinguts per cada partit, federació

o agrupació d'electors. d'acord amb

les lIistes respectives, sempre que hagin

obtingut el 3% o més de r-vets en la

comarca, per tal de constituir el Consell

Comarcal. El Consell Comarcal es cons-

titueix en sessiópública a la capital de la

comarca el primer dio hóbíl després de

transcorreguts quinze dies naturals de
l'endernó de lccte de proclamació .,

L I
deis membres electes per part de la

Junta Electoral.
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Són molts els ciutadans que s'acosten tradicionalment a l'Ajuntament la niot de les
eleccions per conéixer els resultats de primera rna (foto: arxiu 08800)

El 13 de juny és ~I dia triat per celebrar les eleccions municipals (foto: arxiu 08800)
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