PRIMERA PLANA

DIARI DE L’HOSPITALET 25 de març del 2019

3

26M. Com s’escullen els 27 regidors de l’Ajuntament, qui pot presentar candidatura i com es reparteixen els vots emesos?

Tot allò que cal saber sobre
les eleccions municipals
El 26 de maig, els
hospitalencs estan
convocats a les
urnes per triar el nou
consistori, a més del
Parlament Europeu
L’Ajuntament de L’Hospitalet el formen 27 regidors, segons estableix
la Llei orgànica de règim electoral
general. Els municipis de 50.001 a
100.000 habitants han de tenir 25
regidors i, a partir d’aquest cens,
s’hi afegeix un regidor més per cada
100.000 habitants o fracció. Si el
nombre resultant fos parell, s’hi afegiria un regidor més per intentar evitar empats en les votacions del Ple.
Però no és el cas de L’Hospitalet.
La mateixa norma estableix com
es reparteixen els vots entre les
candidatures presentades per la
circumscripció –en el cas de municipals, el terme municipal és la
circumscripció–. Això sí, per obtenir
representació cal superar la barrera
del 5% dels vots vàlids emesos. Per
exemple, a les anteriors municipals
del 2015, el primer regidor estava
avalat com a mínim per 4.655 vots.
Ara bé, el càlcul final no és tan
senzill. A Espanya, com a França,
Portugal o Suïssa, s’aplica la Llei
d’Hondt, creada al segle XIX pel
jurista belga Víctor d’Hondt. És un
sistema electoral de càlcul proporcional. Es calcula dividint successivament el nombre de vots rebuts
per cada partit entre el nombre de
càrrecs electes que cal triar, en
aquest cas 27. Primer es fa la divisió
entre 1, després entre 2, 3, 4 i, així,
fins a 27. Els regidors s’adjudiquen
als quocients més alts per ordre,
fins a exhaurir els 27. Això fa que
els partits minoritaris puguin obtenir
representació, contràriament al que
passa amb sistemes de proporcionalitat directa, com el d’EUA, on la
força més votada s’emporta tots els
escons d’una circumscripció.
I qui es pot presentar a les eleccions? Les formacions polítiques, coalicions i agrupacions d’electors que

CALENDARI
yyy Del 25 de març al 14
de maig. Sol·licitud del
vot per correu. Oficines de
correus.
yyy 1 d’abril. Convocatòria
d’eleccions municipals. El
2 d’abril es publicarà al BOE
el reial decret de convocatòria
i entrarà en vigor.
yyy Del 8 al 15 d’abril.
Exposició del cens
electoral. S’inicia el període
de reclamacions i entre el 16
i el 25 de maig es publica el
cens definitiu.
yyy 17 d’abril. Presentació
de les candidatures davant
la Junta Electoral de Zona.
El 24 d’abril es publicaran
de forma provisional, i el dia
29, de forma definitiva. Es
publicaran el 30 d’abril al BOP.

Jornada en un col·legi electoral de L’Hospitalet als comicis municipals del 24 de maig del 2015
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En el moment d’escriure aquesta edició, hi ha previstes tres convocatòries electorals: les eleccions municipals i les europees del 26 de
maig, previstes des de fa mesos, i una altra de sobrevinguda, les eleccions generals del 28 d’abril.
Ja fa anys que, arran de les instruccions de la Junta Electoral Central, que interpreta l’article 50 de la Llei orgànica del règim electoral
general (LOREG), el Diari de L’Hospitalet ha deixat de publicar-se des
de la convocatòria de les eleccions municipals fins a la celebració dels
comicis. La referida interpretació prohibeix l’edició i repartiment durant
el període electoral i amb finançament directe o indirecte dels poders
públics de llibres, revistes, quaderns, catàlegs, etc.
El Diari de L’Hospitalet l’edita la societat municipal La Farga GEM,
SA i, com la resta de mitjans públics de la ciutat, es finança amb fons
públics. La publicació ha mantingut aquesta edició del 25 de març
fixada a principi d’any per complir amb els compromisos adquirits amb
anunciants, entitats i ciutadania, apel·lant a la seva funció de servei
públic definida en el Reglament d’organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet.

vulguin concórrer als comicis han de
presentar a la Junta Electoral com a
mínim 3.000 signatures de residents
que avalin la candidatura. Aquestes
signatures han de ser autentificades
per un notari o per la Secretaria
Municipal. Les formacions poden
formalitzar les seves candidatures
fins al 17 d’abril.
En aquests moments encara no
es coneix el cens ni els col·legis
electorals per a les municipals i
eleccions al Parlament Europeu, que
coincideixen el mateix 26 de maig.
Sí que tenim la referència del cens
per a les eleccions legislatives per
renovar el Congrés dels Diputats
i el Senat, que seran el 28 d’abril.
A L’Hospitalet tindran dret a vot
174.973 electors, dels quals 2.607
votaran per primer cop, i hi haurà 49
col·legis, amb 268 meses. y

yyy Del 27 d’abril a l’1 de
maig. Sorteig a l’Ajuntament
per designar els components
de les meses electorals.
El 4 de maig es notificarà
als escollits, que poden fer
al·legacions fins a l’11 de maig.
El dia 17 han d’estar resoltes.
yyy 10 de maig. Inici de la
campanya electoral. Es
perllongarà fins al 24 de maig.
El 25 serà el dia de reflexió.
yyy 26 de maig. Jornada
electoral. Dia de les
votacions, de 9 del matí a 8
del vespre.
yyy 7 de juny. Proclamació
dels electes del consistori.
yyy 15 de juny. Ple
constitutiu del nou
Ajuntament. En cas de
recurs, l’Ajuntament es
constituirà el 5 de juliol.

