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EL 9 NOU

EL TEMA

Eleccions

Municipals 2015

ERC, amb quatre regidors, i ICV, amb 1, recullen part de l’herència de Tona Futur

Viladrau

Còmoda victòria de Josep Salom
a Tona, que frega el novè regidor

Electors:
Vots emesos:
Vots blancs:
Vots nuls:
Partit
L´A
ERC-AM
CiU

802
670 (84% Particip.)
5 (1%)
3 (0%)
Vots (%) Regidors
275 (41%)
200 (30%)
187 (28%)

4
3
2

Composició Consistori
Tona

Tona
Electors:
Vots emesos:
Vots blancs:
Vots nuls:

M.E.

Contundent victòria de CiU
a Tona, que permetrà a Josep
Salom revalidar per tercera
vegada consecutiva la vara
d’alcalde. Els convergents
han sumat vuit regidors, un
més dels que tenien ara, i
s’han quedat a només vuit
vots d’obtenir el novè. La
major part del pastís de Tona
Futur l’hauria recollit ERC,
amb el debutant Pere Senyé
al capdavant, amb quatre
regidors; mentre que ICV,
amb Berta González, ha
sumat un regidor. El PP, amb
només 149 vots, s’ha quedat
fora del consistori.
Josep Salom es mostrava “molt i molt satisfet”
moments després de conèixer el 100% de l’escrutini,
malgrat que en el tram final
van estar molt pendents de
si acabaven el novè regidor.
“Llàstima d’aquests vuit
vots”, lamentava Salom, que
tot i no haver volgut tirar de

Muntanyola
Electors:
Vots emesos:
Vots blancs:
Vots nuls:
Partit

465
361 (78% Particip.)
8 (2%)
2 (1%)
Vots (%) Regidors

TFM
ERC-AM
CiU

167 (46%)
102 (28%)
82 (23%)

4
2
1

Composició Consistori
Alcalde: Ramon Llorà (TFM).
Regidors: TFM: Imma Camprubí, Carles Morera, Antoni Alibés.
ERC-AM: Antoni Bou, Xavier Sabata.
CiU: Jordi Sistrachs.

Ramon Llorà obté
la majoria absoluta
pels independents
a Muntanyola
Ramon Llorà,
exalcalde de CiU que ara
es presentava al capdavant
de la candidatura independent Tots Fem Muntanyola,
serà el nou alcalde de
Muntanyola. La seva candidatura, en què també hi figurava una altra exalcaldessa,
Imma Camprubí, va assolir la
majoria absoluta. Per darrere
han quedat ERC, amb Antoni
Bou, i CiU, amb Jordi Sistrachs. CiU feia una dècada
que tenia l’alcaldia.
Muntanyola

Partit
CiU
ERC-AM
ICV-EUiA
PP

6.013
3.398 (57% Particip.)
103 (3%)
83 (2%)
Vots (%) Regidors
1.907
849
307
149

(56%)
(25%)
(9%)
(4%)

8
4
1
0

quatre anys, i després d’un
primer mandat marcat per
les retallades, Tona va arribar tot just als 1.500 vots.
ERC ha aconseguit recollir
una part sensible de l’electorat del desaparegut Tona
Futur, i entra per primera
vegada amb sigles pròpies

Alcalde: Josep Salom (CiU).
Regidors: CiU: Jordi Vilamala, Miquel
Espona, Lourdes Boneu, Maria del Mar
Cuixart, Sebastià Bruch, Marc Poveda,
Carles Padrós.
ERC-AM: Pere Senyé, Núria Sisó,
Albert Jofre, Olga Màrmol.
ICV-EUiA: Berta González.

Josep Salom, que
ha sumat 1.900
vots, afrontarà el
seu tercer mandat
com a alcalde

gut fins ara Tona. De fet, els
1.900 vots obtinguts, un 57%
dels electors, retornen CiU
als millors resultats obtinguts per la federació nacionalista a Tona. Des de l’any
1987 que CiU no sumava més
de 1.900 vots, llavors amb
força habitants menys. Fa

al consistori tonenc. Pere
Senyé ha arrossegat, així,
un 25% de l’electorat. ICV
també tindrà representació
a l’Ajuntament per primera
vegada, amb la presència de
Berta González. En canvi,
el tarannà anticatalanista
de Francisco Ribas, del PP,
només ha obtingut 149 vots,
insuficient per passar el tall.

Composició Consistori

Josep Salom

la condició de favorit, sortia
amb l’avantatge dels vuit
anys d’experiència al capdavant de l’Ajuntament. “La
gent ha reconegut la feina
feta”, deixava anar Salom,
que amb aquest nou mandat
es pot convertir en l’alcalde
més longeu que haurà tin-

ERC guanya a Sant Vicenç amb
un triple empat que farà pactar

Alcalde: per decidir.
Regidors: L´A: Manuel Bastias, Gabriel
Cantizano, Míriam Clopés, Albert
Bosch.
ERC-AM: Margarida Feliu, Josep
Rabat, Maria Formatjé.
CiU: Jaume Tordera, Ricard Argenter.

L’Alternativa
guanya, però
perd la majoria
a Viladrau
Manel Bastias, que
rellevava Francesc X. Bellvehí com a cap de llista de L’Alternativa, ha obtingut quatre
regidors. Aquesta xifra
manté L’Alternativa com la
força més votada, però perd
la majoria absoluta assolida
fa quatre anys. L’alcaldia, per
tant, dependrà dels pactes.
ERC, amb Margarida Feliu,
s’ha enfilat fins a tres regidors, mentre que CiU, amb
Jaume Tordera, n’obté dos.
Viladrau

St. Pau de Segúries
Electors:
Vots emesos:
Vots blancs:
Vots nuls:

567
423 (75% Particip.)
18 (4%)
8 (2%)

S’han confirmat els pronòstics i s’obre una etapa amb incògnites

Partit

Sant Vicenç de Torelló

Composició Consistori

St. Vicenç de Torelló
Electors:
Vots emesos:
Vots blancs:
Vots nuls:

X.B.

Triple empat a Sant Vicenç.
Tres candidatures renovades,
tres candidats nous i tres
regidors cadascuna. Aquest
és el mapa que ha sortit de
les eleccions d’aquest diumenge en què la llista d’ERC
encapçalada per Èric Sibina
va convertir-se en la força
més votada. Curiosament,
el que venia de ser el partit
menys representat a l’Ajuntament –1 regidor d’11– té
ara la victòria moral de partir, d’entrada, amb un cert
avantatge a l’hora d’aspirar a
l’alcaldia.
La candidata que representava la continuïtat del govern
sortint, Elisabet Oró, ara sota
les sigles de Bloc Municipal,
va aconseguir la segona posició a només cinc vots de la
llista més votada. Una mica
enrere va quedar CiU amb
el seu també nou candidat,
Àlex Aragón, que va arribar
als 275 vots.
Els resultats d’aquest diumenge obren un escenari de
pacte que tots tres candidats

Partit
ERC-AM
BMC
CiU
PxC

1.553
1.025 (66% Particip.)
27 (3%)
16 (2%)

CiU
CUP-PA

Vots (%) Regidors
205 (48%)
192 (45%)

4
3

Alcalde: Dolors Cambras (CiU).
Regidors: CiU: Joan Navarro, Adrià
Gómez, Gabriel Barba.
CUP-PA: Joan Solà, Xavier Marsal,
Joan Bosco Blanco.

Vots (%) Regidors
348
343
275
16

(34%)
(33%)
(27%)
(2%)

3
3
3
0

Composició Consistori
Alcalde: per decidir.
Regidors: CiU: Àlex Aragón, Josep
Maria Antentas, Marta Camps.
ERC-AM: Èric Sibina, Núria Naspleda,
Xavier Rosanes.
BMC: Elisabet Oró, Sergi Barragan,
Ferran Morera.
Èric Sibina, el candidat més votat

El nou consistori
arrenca amb la
patata calenta
de desencallar
el POUM
ja aventuraven durant la
campanya. Hi porta, també,
una circumstància afegida,
com és que el nou consistori passa d’11 a 9 regidors i,

Dilluns, 25 de maig de 2015

CiU manté l’alcaldia
a Sant Pau però la
CUP es queda a tocar
Sant Pau de Segúries

per tant, una mateixa feina
a repartir entre menys. I el
nou mandat a Sant Vicenç
s’iniciarà amb un tema no
pas menor, com és l’aprovació provisional del POUM,
que en l’últim ple de la
setmana passada, quan tot
apuntava que anava endavant, l’abstenció de CiU i
ERC el va deixar sobre la taula. Caldrà veure, doncs, com
neix l’acord, amb quin alcalde i amb quines prioritats.

Dolors Cambras serà la nova
alcaldessa de Sant Pau de
Segúries, després que CiU
hagi guanyat les eleccions
amb un total de quatre regidors (48%). D’aquesta manera mantenen l’alcaldia que
ja van tenir el darrer mandat
amb Pep Palos al capdavant.
Tot i així, Fem Sant Pau-PA,
amb l’exalcalde Joan Solà
com a candidat, ha aconseguit tres regidors (45%) i
només s’ha quedat a 14 vots
d’empatar amb CiU.

