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Empat tècnic a Vilanova i la Geltrú
entre PSC i ERC, amb 7 regidors
cadascun
Juan Luís Ruiz aposta per buscar l'entesa amb ERC i la candidata d'esquerra,
Olga Arnau, dona per fet que hi haurà un govern republicà gràcies al suport dels
partits independentistes.
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Totes les dades i els noms dels regidors electes, aquí
(https://www.naciodigital.cat/municipals2019/municipi/08307) .
Empat tècnic entre PSC i Esquerra Republicana a Vilanova i la Geltrú, que obtenen 7 regidors
cadascun. Totes dues formacions milloren sensiblement els resultats de 2015 i queden a menys
de 200 vots de diferència una de l'altre. El candidat socialista, Juan Luís Ruiz, ha rebut un total de
7.805 vots, el 24,99% del total, i la seva formació passa de 5 a 7 regidors, mentre que l'alcaldable
republicana Olga Arnau, n'obté 7.739, un 24,78% dels vots, i passa de 4 a 7 representants al
consistori.
En declaracions a NacióDigital, el guanyador dels comicis, Juan Luís Ruiz, s'ha mostrat molt
content per haver "assolit l'objectiu de guanyar", encara que la diferència ha estat mínima, i per
això ha felicitat també a ERC pels seus resultats. Ruiz ha afirmat que "s'obre un nou escenari" i
que "la ciutadania ha llançat un missatge de que cal superar els bloquejos". En aquest sentit s'ha
mostrat disposat a intentar un pacte amb la segona força més votada (ERC), "ja que ja vam ser
socis de govern durant molts anys i coincidim en molts punts del programa electoral". "Malgrat
tot", ha dit, "primer caldrà valorar-ho amb l'agrupació.
L'alcaldable d'ERC, Olga Arnau, per la seva banda, s'ha mostrat eufòrica per "un resultat que ha
superat les nostres millors expectatives", ja que doblen el nombre de vots obtinguts el 2015 i es
queden a només 66 del PSC. Pel que fa a pactes postelectorals Arnau ha explicat: "Ja hem
mantingut contactes amb Capgirem Vilanova - CUP i SOM VNG perquè donin suport a una
alcaldia republicana, i amb JxCat encara no hi hem pogut parlar, però esperem obtenir el seu
suport també, per tant, tindrem govern republicà a Vilanova i la Geltrú".
JxCat i Capgirem Vilanova - CUP perden pes específic
Junts per Catalunya, el partit de l'alcaldessa sortint Neus Lloveras i ara encapçalat per Blanca Albà,
acusa el desgast, sobretot de la darrera legislatura, i perd la meitat dels seus representants,
passant a ser tercera força amb 3 regidors, havent obtingut 3.835 vots, és a dir el 12,28%. Forta
davallada també de Capgirem Vilanova - CUP, que perd 2 dels seus 5 regidors i es queda com a
quarta força amb 3.546 suports, és a dir, un 11,36% dels vots.
Cs puja, Som VNG es manté i PP perd el seu regidor
Qui sí que millora resultats és Ciutadans, que amb Erika Quintero al capdavant ha obtingut 446
vots més que als darrers municipis, 3.055 en total, que representa un 9,78% i que li ha donat el
tercer regidor al consistori. SOM VNG-Podem, per la seva banda, aconsegueix mantenir els seus
dos regidors i resisteix així la dispersió de vot que podia suposar l'aparició de Vilanova en Comú,
que finalment es queda sense representació al consistori.
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Finalment, el Partit Popular perd el seu únic regidor al consistori i es queda sense representaicó a
la capital del Garraf. Tampoc han aconseguit representació VOX, Ciutadania Activa, UCIN,
Convergents i solucions.
A les europees, Puigdemont guanya a Vilanova i la Geltrú
D'altra banda, pel que fa als resultats de les eleccions europees a Vilanova i la Geltrú, el partit
de Carles Puigdemont ha estat la força més votada, amb el 27,57% dels vots, seguit dels
socialistes, amb el 23,97% i la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras ha obtingut el
21,60% dels suports.
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