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Editorial

Les Eleccions Municipals 2015: 

 Lliçà d'Amunt:

El  diumenge dia  24  de  maig  es  van  celebrar  les
Eleccions Municipals a tot l'estat. Els lliçanencs  i
les lliçanenques van ser convocats novament a les
urnes per escollir els seus representants, l'alcalde i
els  regidors,  que  hauran  de  formar  l'equip   de
govern del municipi durant els propers quatre anys.

El dia de les eleccions, la votació es va iniciar a les
9h i, sense interrupcions,  fins les 20h. La diada va
transcórrer  sense  cap  incident  remarcable  i  els
resultats al nostre municipi van ser:

Lliçà d'Amunt 2015

El total  d'electors convocats  va ser  d'11.378  dels
quals  van  votar  6.080,  és  a  dir  que  l'índex  de
participació  va  ser  d'un  53%  de  la  població
convocada.

 Electors  11.378

 Vots emesos  6.080 (53% Particip.)

 Vots blancs  178 (3%)

 Vots nuls  60 (1%)

Partit              Vots    %    Regidors

 PSC-CP           1.908   31,69    6

 ERC-AM           1.834   30,47     6

 ICV-EUIA-E   777   12,91     2

 P.P.               595     9,88     2

 CiU          475     7,89     1

 P.S.               253     4,2      0

Com podem constatar el PSC manté els 6 regidors
que ja tenia amb uns 74 vots més que ERC-AM que
també  obté  6  regidors   i,  per  tant,  el  mateix
nombre.  En  una  primera  anàlisi  dels  resultats
obtinguts  podem  establir  que  caldrà  fer  una
política  de  pactes  per a  poder tirar  endavant  la
legislatura  i  que aquests  pactes  hauran de ser  a
tres bandes perquè pactant dos partits  no poden
obtenir una majoria. Pot ser que CIU amb només 1
regidor tingui la clau de volta d'aquests pactes. 

Aquest  fet, ha estat  la  tònica general  d'aquestes
eleccions  a  la  resta  dels  municipis  de  l'estat:
queden lluny les majories absolutes o els pactes a
dues  bandes.  Caldrà  doncs  fer  política  en
majúscules:  arribar  a  acords,  fer  concessions  i
renúncies, pactes i compromisos... A Lliçà d'Amunt
també  s'haurà  de  pactar  entre  tres  partits  per
poder  aconseguir  una  majoria  o  bé  governar  en
minoria  i  fer  pactes  puntuals  amb  els  diversos
partits. Comença doncs una etapa interessant lluny
de la comoditat de les majories  o dels pactes a
dues bandes per tota la legislatura.


