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El PP guanya les eleccions i augmenta la seua
majoria absoluta. El BLOC-COMPROMÍS manté el
numero de vots i regidors. El PSOE perd un
regidor i quasi un 40% dels vots.
En primer lloc, agrair-vos a totes i tots que haveu comptat amb el BLOCCOMPROMÍS per continuar fent-vos sentir a l’Ajuntament. El BLOC sempre
comptarà amb vosaltres, però, sobretot, vos donem a vosaltres les gràcies per
haver comptat amb el BLOC-COMPROMÍS.
El resultat obtingut no és el que esperàvem. Cal ser sincers, desitjàvem un
canvi, sabíem que era molt difícil, i efectivament ha estat molt lluny de
produir-se. Per tant, encara que els nostres resultats han sigut similars als de
les passades eleccions no podem estar del tot satisfets ja que el PP consolida
la seua majoria absoluta.
Històricament, Daimús, sempre ha votat majoritària i abrumadorament dretes,
però en les eleccions del 2007 la dreta va estar a punt de perdre la seua
hegemonia. Esperàvem haver avançat en el canvi, però hem tingut una
parada. Possiblement el tsunami de vot al PP en clau estatal i la caiguda en
picat del vot al PSOE ha contribuït a que aquest canvi no fora possible ara.
Des del BLOC-COMPROMÍS continuarem treballant perquè aquest siga realitat
en 2015.
Com sempre, seguirem amb el nostre treball d’apropar la política municipal a
totes les veïnes i veïns. Per això, continuarem comptant amb vosaltres,
perquè per al BLOC-COMPROMÍS compteu per a fer-vos sentir a l’Ajuntament
permanentment i no únicament a l’hora de votar. Seguirem duent endavant la
transparència, honradesa, treball i competència en totes les nostres
actuacions i vos informarem periòdicament.
Haveu reafirmat una gran confiança en el BLOC-COMPROMÍS. Esperem que
aquesta confiança augmente fins fer possible en les pròximes eleccions locals
acabar amb la mateixa majoria absoluta que porta governant Daimús des de
fa més de 22 anys.

RESULTATS ELECTORALS 22 DE MAIG DE 2011
Tot i que ja en sabreu dels resultats de les eleccions, aprofitarem aquest
número de DAIMÚS ACTUALITAT per facilitar-vos els resultats definitius de les
municipals i autonòmiques en el nostre poble, us explicarem com es
reparteixen els regidors en relació als vots obtinguts per cada partit i
finalment farem unes breus reflexions sobre els resultats.

2003
Vots
%
936 64,0%
328 22,4%

LOCALS
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%
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Augment
Vots
%
903 52,4% 1.126 61,1% +223 24,7%
371 21,5% 264 14,3% -107 -28,8%

PP
PSOE
BLOC
Compromís 186 12,7% 432 25,1% 428 23,2%
22
Nuls
21
Blanc
13
18 1,0% 24 1,3%
Total vots
1.463 88,6% 1.724 76,1% 1.842 76,0%
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2.422
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AUTONÒMIQUES
AUGMENT
2003
2007
2011
Vots
%
Vots
%
Vots
%
Vots
%
848 59,1% 1.051 62,0% 1.079 59,8% 28 2,7%
340 23,7% 402 23,7% 328 18,2% -74 -18,4%
185 12,9%
0,0%
22 1,5%
18 1,0%

PP
PSOE
BLOC-EV
EU-ENTESA
BLOC
COMPROMÍS 207 14,4% 189 11,2% 272 15,1%
Altres partits
27 1,9%
27 1,6%
69 3,8%
Nuls
2
11
24
Blanc
12 0,8%
25 1,5%
37 2,1%
Total vots
1.435
1.694
1.803

83 43,9%
42 155,6%
12 48,0%
109 6,4%

A la vista d’aquests resultats cal dir el següent:
1. A nivell d’eleccions locals l’únic partit que ha augmentat en vots i
percentatge ha estat el PP. Ha passat del 52,4% en 2007 al 62% en
2011, però aquest percentatge, encara que molt elevat, és inferior a
l’obtingut en altres convocatòries electorals com en 2003 que va
arribar al 64% o en el 1999 que va arribar al 69,6%.
2. El BLOC-COMPROMÍS ha mantingut, pràcticament, els mateixos vots
locals, 428 ara, i en 2007 van ser 432. En percentatge hem passat del
25,1% al 23,2%.
3. Comparant el vot local amb el vot autonòmic el PP trau 47 vots més
en les locals, el PSOE obté 64 vots menys en les locals que en les
autonòmics, i el BLOC-COMPROMÍS trau 156 vots més en les locals
que les autonòmiques.
4. Com a curiositat dir que els millors resultats del PP s’han donat en les
taules de la platja. En una d’elles superen el 65%. Pel contrari els
millors vots del BLOC-COMPROMÍS es donen en les taules del poble
on arribem al 25% del vot local.
5. El PSOE ha baixat en les locals, 107 vots. En percentatge representa
una pèrdua de prop del 30%. En les autonòmiques ha perdut 74 vots,
el que representa un 18%.
6. A nivell autonòmic, el PP ha obtingut una rotunda victòria. Mantenint,
pràcticament, els resultats de les passades eleccions.
7. La candidatura autonòmica de COMPROMÍS ha obtingut a Daimús un
magnífic resultat. Hem passat de 189 vots que representava un 11%
en 2007 a 272 vots en estes eleccions, el que representa més d’un
15%. Hem augmentat en 83 vots autonòmics.
8. Per acabar dos últimes consideracions. Primer, si fem cas dels rumors
que dien que el BLOC a nivell local en les eleccions del 2007 va rebre
un centenar de vots prestats del PP, hem de considerar els resultats
del 2011 molt satisfactoris perquè si aquest vot ha tornat ara al PP,
nosaltres hem guanyat un centenar de votants nous. Segona, prenem
nota dels possibles errors comesos i intentarem millorar la nostra
actuació per tal d’aconseguir el canvi necessari a l’Ajuntament.
Si vols rebre per e-mail o per correu convencional aquesta
revista, informació general o la publicació electrònica
INFOBLOC, collaborar amb algun article o distribució,
envia’ns un e-mail a: blocdedaimus@hotmail.com.

REPARTIMENT DELS REGIDORS SEGONS EL NÚMERO DE VOTS
Per acabar us informem de com es reparteixen el nombre de regidors segons
els vots obtinguts, aplicant la normativa vigent en l’Estat espanyol i també
coneguda amb el nom de LLEI D’HONT.
RESULTATS DEFINITIUS A L’AJUNTAMENT DE DAIMÚS I REPARTIMENT
DELS REGIDORS.
• El mètode de repartiment és l’anomenada Llei d’Hont. Aquesta és la que
configura el procediment per al repartiment dels regidors als
ajuntaments o escons a les eleccions autonòmiques i a les eleccions
generals.
• El nombre total de vots obtingut per cada candidatura es divideix per 1,
2, 3, ...; fins la xifra de regidors a repartir, en el nostre cas, 11 regidors.
A partir d’ací els regidors s’atribueixen a les candidatures que obtinguen
nombres més alts en aquestes divisions, de major a menor en ordre
decreixent.
• Una última qüestió, per a poder participar del repartiment de regidors, la
candidatura pertinent ha d’haver obtingut com a mínim el 5% dels vots
emesos.
• El repartiment dels 11 regidors de l’Ajuntament de Daimús corresponen
als nombres marcats en negreta i subratllats.
903 vots del PP
432 vots del
371vots del PSOE
BLOC
Dividit per
1
1.126
428
264
2
563
214
132
3
375
142
88
4
281
107
5
225
6
187
7
160
8
140
Total 7 regidors
Total 3 regidors
Total 1 regidor
Finalment, des del BLOC-COMPROMÍS us desitgem unes Bones Festes 2011 i
un millor i tranquil estiu
CONTINUAREM INFORMANT-VOS

