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Cens i col·legis electorals, maig 2015
Cens total: 36.924 ciutadans/es
Meses electorals: 65 taules distribuïdes en 8 col·legis electorals.
Col·legis electorals

Districte

Meses

Cens



Escola Sant Jordi
(Joan Maragall, 24)

1

6

3.187



Escola Nicolás Longaron
(Av. Calderó, 39)

1

9

5.497



El Mercat Vell
(Pl. Prat de la Riba, 6)

2

6

3.554



Escola Sant Vicenç
(Enric Morera, 47)

2

12

7.439



Col·legis Nous
(Granada, 1)

3

11

5.955



Escola Joan Salvat Papasseit
(Caldes de Montbui, 3)

3

11

6.215



Casal d’Avis de Lourdes
(Gustavo Adolfo Bécquer, 8)

3

1

662



Escola Joan Abelló
(av. del Parc, 25)

3

9

4.415

Horari i requisits per votar
L’horari per fer les votacions és de 9 del matí a 8 del vespre,
ininterrompudament.
Per poder votar, les persones s’han d’identificar mitjançant el DNI, el passaport
o el permís de conduir on aparegui la fotografia del titular. En tots els casos, el
document ha de ser original, no són vàlides les fotocòpies.

Servei de transport adaptat de Creu Roja
Per a les persones amb problemes de mobilitat i que vulguin anar a votar el dia
de les eleccions, la Creu Roja posa a disposició un servei de transport adaptat
del domicili al col·legi electoral, de les 8 del matí a les 8 del vespre.
Les persones que vulguin sol·licitar-lo poden trucar a la Creu Roja (93 544 53
56) i planificar-ho amb antelació, o bé trucar el mateix dia 24 a l’Ajuntament (93
571 95 00) o la Creu Roja.

Servei telefònic de consulta del cens
Número de telèfon per consultar el cens: 93 563 51 24
Una vegada més, l'Ajuntament de Mollet ha posat en funcionament un número
de telèfon perquè les persones empadronades al municipi puguin consultar les
dades més rellevants sobre el cens electoral.
Per poder fer la consulta, la persona interessada només ha d’introduir el
número del Document Nacional d’Identitat (DNI). Les trucades es poden fer,
tant des d’un telèfon fix com des d’un mòbil. En tots dos casos ha d’estar
activada la pulsació per tons. El número del DNI s’introdueix des del mateix
teclat del telèfon.
La informació que es proporcionarà serà la següent:
- El districte electoral
- La secció electoral
- La mesa electoral
- El col·legi electoral on li toca votar i l’adreça

Cobertura informativa dels mitjans de comunicació públics

Oficina de Premsa de l’Ajuntament
Per tal d’informar sobre el desenvolupament de la jornada electoral a Mollet,
l’Oficina de Premsa farà els següents enviaments de notes als mitjans de
comunicació:

-

Obertura de col·legis: abans de les 10 del matí
Participació a les 14 hores: abans de les 3 de la tarda
Participació a les 18 hores: abans de les 7 de la tarda

A partir del tancament dels col·legis, els mitjans podran seguir l’escrutini en
temps real a través del web municipal, que lluirà un banner d’especial eleccions
24 M.

Web municipal, pantalles d’informació dinàmica i pantalla a l’Ajuntament
La pàgina web municipal inclourà a partir d’aquesta setmana tota la informació
que la ciutadania pot necessitar de cara a les eleccions municipals.
El mateix dia de les eleccions, el web s’actualitzarà amb diferents notícies
relatives a l’obertura dels col·legis i la participació. La participació es difondrà a
través del web (www.molletvalles.cat), twitter (@ajmollet) i de les pantalles
dinàmiques situades en diferents equipaments municipals.
A més, al vestíbul de l’Ajuntament (Pl. Major, 1) es posarà una pantalla
informativa que estarà operativa des de les 8 h que oferirà les informacions
següents:
- Informació del cens per col·legis electorals
- Dades de participació de les 14 i les 18 h, per col·legis i sectors territorials.
- Resultats des de l’inici de l’escrutini (a partir de les 8 del vespre)
Aquesta mateixa informació també es podrà seguir també a través del web
municipal que també informarà en temps real de l’escrutini, per mitjà del banner
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Ràdio Mollet
L’emissora municipal treballarà durant tota la jornada per oferir una àmplia
cobertura de la jornada i dels resultats a Mollet. Així, des de 2/4 de 9 del matí
fins a 2/4 d’1 del migdia, es faran butlletins informatius cada hora amb
informació sobre el desenvolupament de la jornada.
A la 1 del migdia, hi haurà l’informatiu en directe, que inclourà declaracions dels
principals candidats molletans, en el moment d’emetre el seu vot.
Per la tarda, de 2/4 de 5 fins a 2/4 de 8 de la tarda, es tornaran a emetre
butlletins informatius amb nova informació de la jornada i la participació
registrada. A partir de les 8 del vespre, començarà un programa especial que
s’allargarà fins que es coneguin els resultats de les eleccions.
Després, es convidaran a membres de les diferents candidatures que
actualment tenen representació al consistori, per tal que pugui començar a
valorar els primers resultats. En aquesta part del programa, es faran
connexions en directe a les diferents seus dels partits per copsar les
valoracions del candidats.

Vallès Visió
La televisió pública també farà un seguiment informatiu de la jornada electoral.
Així, a les 12 hores, a les 14.30 hores i 18.15 hores hi haurà avanços
informatius amb tota la informació de les primeres hores, dades de participació
als municipis del Baix Vallès i un recull de les opinions dels candidats i
candidates de les 6 alcaldies del Baix Vallès.
La nit electoral del 24 de maig, Vallès Visió emetrà un programa especial de
seguiment de resultats i de l’escrutini de les paperetes. Començarà 15 minuts
abans del tancament dels col·legis electorals, a les 19.45 hores, i es prolongarà
el temps necessari fins conèixer els resultats dels comicis. Els conductors del
programa aniran donant pas als resultats que es vagin coneixent i a les
connexions en directe amb els punts d’interès informatiu i les intervencions dels
líders polítics. També hi haurà una mesa d’anàlisi amb comentaristes i anirem
informant puntualment a través de les xarxes socials.

Resultat de les anteriors Eleccions Municipals, 22 de maig de 2011
Candidatures
PSC-CpC
PP
CiU
ICV-EA
ERC
PxC
IxM
C’s
Pacma
SI
Piratas.cat
Cens electoral
Participació
Abstenció

Vots
6.111
2.406
2.270
2.019
1.318
841
487
376
302
158
144

%
35,39
13,93
13,15
11,69
7,63
4,87
2,82
2,18
1,75
0,91
0,83

36.471
17.563 (48,16 %)
18.908 (51,84 %)

Mollet del Vallès, 18 de maig de 2015
Ainhoa Martín
Cap de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbil 692 62 32 83
aimartin@molletvalles.cat

Regidors
12
4
4
3
2
0
0
0
0
0
0

