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ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Junta Local del Cens Electoral de Roses
Junta Municipal del Cens Electoral de Roses

Història del(s) productor(s)
La Junta Local del Cens Electoral de Roses es va crear l’any 1907 en base al Decret de
reforma de la Llei Electoral de 8 d’agost de 1907 del ministre de governació Juan de la
Cierva. La seva funció era la creació i el manteniment dels cens municipal d’habitants del
terme de Roses per establir les llistes de votans per a les eleccions municipals i de diputats
a Corts. Més endavant també regularia el cens per a les eleccions de procuradors a Corts i
per a referèndums. Les juntes locals ocupaven el darrer esglaó de l’organització del cens
electoral. Per sobre d’elles s’hi trobaven les juntes provincials i la junta central. Aquest
Decret va ser vàlid fins a l’aprovació del Reial Decret-Llei de 18 de març de 1977, de normes
electorals, que ja no contemplava les Juntes Locals. A partir d’aleshores i fins a l’actualitat el
cens seria gestionat per una Junta Central, una Junta Provincial i una Junta de Zona.
S’establí que hi hauria un mateix cens per a tots els processos electorals que se celebressin
a l’Estat. Per a poder realitzar-lo i mantenir-lo s’havien de formar juntes locals del Cens
Electoral de caràcter permanent, que es reunirien en els locals que elles mateixes
designessin. El president havia de ser un vocal de la Junta de Reformes Socials municipal
designat, i en el cas que el municipi no tingués l’esmentada junta, ho seria el Jutge
Municipal, però mai l’Alcalde o el mossèn de la vila. A Roses en un primer moment un vocal

de la Junta de Reformes socials es féu càrrec de la presidència que, poc temps després,
passà a mans del Jutge de Pau o municipal fins a l’any 1977.
Les vocalies de la junta les integraven el regidor amb més vots, excloent l’alcalde i els
tinents d’alcalde; un cap o oficial retirat de l’exèrcit i, si no n’hi hagués, un funcionari de
l’Estat jubilat. Si tampoc fos el cas, l’hauria d’ocupar un ex jutge municipal. Aquesta vocalia
s’havia de renovar bianualment. La tercera vocalia, que també es renovaria cada dos anys,
l’obtindrien dos dels majors contribuents del terme. La quarta, i última, era per als presidents
o síndics dels gremis o confraries. S’hi n’hi hagués més d’un es tornarien el càrrec cada dos
anys els diferents presidents. La secretaria de la junta requeia en el secretari del Jutjat
Municipal. Per formar-ne part calia que tots els possibles candidats sabessin llegir i escriure.
La documentació, segons establia la Llei, s’havia de custodiar on els secretaris de la junta
exercien el seu càrrec oficial. La Junta Local s’havia de reunir anualment durant la segona
quinzena de desembre, moment en què se sortejaven bianualment els nous càrrecs. Els
jutges municipals havien de remetre al secretari tota la informació necessària per fer o
actualitzar el cens electoral.
El Decret també establí que la prioritat a l’hora d’escollir les seus electorals havien de ser les
escoles i els edificis públics. En el cas de Roses habitualment foren les escoles de nens i
nenes, el Pòsit de Pescadors, encara que també s’utilitzaren edificis privats de grans
contribuents com la casa d’en Mairó o, fins i tot, en algun cas, la casa Consistorial, tal com
informen puntualment les actes del Ple de l’Ajuntament des del segle XIX. També
s’estipulava que la Junta Local es quedaria una còpia de les actes de proclamació de
candidats, que seria arxivada pel president, en el cas de Roses, el jutge municipal.

Història arxivística
El fons es va transferir, juntament amb la documentació del Jutjat de Pau, a l’AMR l’any
2007. Com en el cas de la Junta Local de Llibertat Vigilada, el president i el secretari de la
Junta Local del Cens Electoral eren el jutge i el secretari del Jutjat de Pau i, per tant,
arxivaven la documentació del cens electoral al mateix arxiu que custodiava la documentació
judicial i del registre civil. L’arxiu del jutjat es trobava a les golfes de l’antic Ajuntament del
carrer de Jaume Pi i Sunyer, també seu del despatx del jutge de pau fins a finals de la
dècada de 1980. La documentació, tot i estar desordenada, mantenia certa unitat com a
fons, instal·lada en lligalls i carpetes referents als processos electorals. Per aquesta raó,
l’any 2007 no es pogué formalitzar la transferència amb el formulari adequat. Entre el mes
d’octubre i desembre de 2011 es començà a classificar i ordenar la documentació en base a
la legislació que creà i regulà les Juntes Locals del Cens Electoral.

Dades sobre l’ingrés
La documentació ingressà juntament amb la documentació del Jutjat de Pau i Registre Civil i
la Junta Local de Llibertat Vigilada l’any 2007.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons està format per la documentació constitutiva de la Junta Local del Cens Electoral,
designacions de col·legis i meses electorals. També es conserva la gestió del cens electoral
de cada votació, que esdevé la part més grossa del fons, així com els expedients referents a
tots els tipus de votacions que es realitzarne entre 1907 i 1977.

Sistema d’organització
1. -Constitució i renovacions de la Junta
2. -Designació de Col·legis Electorals
3. -Designació i constitució de meses electorals
4. - Cens Electoral i rectificacions
5. -Expedients d’eleccions
5.1. -Eleccions a jutge, fiscal, i suplents respectius, del municipi
5.2. -Eleccions municipals
5.3. -Eleccions a diputats provincials de Girona
5.4. -Eleccions al Parlament de Catalunya
5.5. -Eleccions a les Corts espanyoles
5.6. -Eleccions a compromissaris per a l’elecció de la presidència de la República
5.7. .Referèndums
6. -Models i especimens de documentació administrativa

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent

Increments
No es preveuen nous ingressos d’aquest fons.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
Per a la documentació que té una antiguetat inferior a 50 anys, el seu accés està sotmès a
les restriccions previstes en l'art. 57.1 c) de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol.

Condicions de reproducció
Lliure

Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper. Sense requeriments tècnics especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC
Inventari

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
Es tracta d’originals.

Existència i localització de reproduccions
No n’hi ha.

Documentació relacionada
Fons de l’Ajuntament de Roses, secció 4. Eleccions.
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Fonts
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Regles o convencions
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