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Les eleccions a jutge i fiscal de Roses de 1931
Primera plana de l’acta d’escrutini

Dades arxivístiques del document
Arxiu Municipal de Roses (AMR), Fons 3.2. Junta Local del Cens Electoral, 5.1. Eleccions
a jutge i fiscal de Roses, 7 i 8 de juny de 1931. Castellà.

Història arxivística
L’expedient de l’elecció del jutge, el fiscal i els seus suplents respectius per al Jutjat
Municipal de Roses (actualment Jutjat de Pau) es conserva en el fons de la Junta Local
del Cens Electoral. Aquesta junta va ser creada a tots els municipis de l’estat l’any 1907
per regular el cens i els procediments electorals que se celebraven per escollir els
representants polítics. La documentació va ingressar a l’arxiu municipal l’any 2007
juntament amb els altres fons provinents del Jutjat de Pau de Roses.
Contingut
L’adveniment de la II República va suposar molts canvis en la vida quotidiana de la gent.
Un d’aquests fou la responsabilitat que la ciutadania va haver d’assumir per escollir el
jutge i el fiscal del seu municipi. D’aquesta manera l’estat republicà volia legitimar un
dels poders cabdals de l’estat a totes les viles i pobles. Fins al moment els jutges eren
nomenats des del poder executiu, per la qual cosa eren vistos com una eina del govern,
democràtic o no, per a defensar els seus propis interessos.
A les eleccions del dia 7 de juny de 1931 Roses estava dividida en dos districtes
electorals. El primer per als veïns de Roses amb la seu electoral a l’Escola Nacional de
Nens a la riera de Gingolers. El president de la mesa fou Emigdio del Castillo López i els
vocals Pere Berta Fontdecaba -substituït per Jacinto Berta Feliu- i Jaume Vigo Carbó. El
segon districte, per als veïns de la Punta, tenia la seu electoral a l’Escola Pública Nacional
de Nenes al carrer de Pi i Sunyer. El president de la mesa va ser Francisco Guitart Pujol i
els vocals Jaume Berta Turró i Domingo Boix Coll.

Detall de la constitució de la mesa del districte 1 del barri de Roses

Al collegi de Roses van votar 102 homes dels 324 (31,48%) que hi tenien dret, i al de la
Punta 112 dels 394 homes censats (28,43%). La participació global va ser del 29,81%.

Cal tenir en compte que el vot femení no s’aprovà fins l’1 d’octubre de 1931. Cada
elector havia de votar per a cada un dels quatre càrrecs que s’havien s’escollir, és a dir,
jutge, jutge suplent, fiscal i fiscal suplent. Els resultats de les votacions, després que “En
cumplimiento de lo prevenido en el articulo 46 de la repetida ley electoral se consigna
que no hubo protestas ni reclamaciones sobre la rotación ni el escrutinio”, foren els
següents:

Jutge

Bonaventura Buscarons Suquet
Fernando Seseras Coll
Jutge suplent
Fernando Seseras Coll
Fiscal municipal Narcís Turró Romañach
Isidro Pujol Cortada
Fiscal suplent
Isidro Pujol Cortada
Narcís Turró Romañach
Eloi Borràs Comes
Vots en blanc
Vots no vàlids

“Roses”
100
1
100
99
2
97
2
1
1

“La Punta”
111
110
110
110

1

Vots totals
211
1
210
209
2
207
2
1
1
1

Taula de votacions a les eleccions de jutge i fiscal, i suplents respectius, de 1931

El dia 8 de juny la Junta Local del Cens Electoral de Roses es va reunir a la sala de plens
de l’ajuntament. El president, Pere Barceló Sunyer, i els vocals de la junta van fer altre
cop el recompte i van nomenar jutge a Bonaventura Buscarons Suquet, jutge suplent a
Fernando Seseras Coll, fiscal municipal a Narcís Turró Romañach i fiscal suplent a Isidro
Pujol Cortada.

