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Cens i col·legis electorals, setembre 2015
Cens total: 36.756 ciutadans/es
Meses electorals: 65 taules (2 meses més que a les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya, novembre 2012), distribuïdes en 8 col·legis electorals.
Col·legis electorals

Districte

Meses

Cens

Escola Sant Jordi
(Joan Maragall, 24)

1

6

3.163

Escola Nicolàs Longarón
(Av. Calderó, 39)

1

9

5.496

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

2

6

3.546

Escola Sant Vicenç
(Enric Morera, 47)

2

12

7.426

Col·legis Nous
(Granada, 1)

3

11

5.861

Escola Joan Salvat Papasseit
(Caldes de Montbui, 3)

3

11

6.205

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

3

1

665

Escola Joan Abelló
(Av. del Parc, 25)

3

9

4.404

Horari de votacions i requisits per votar
L’horari de votacions és de les 9 del matí fins les 8 del vespre
ininterrompudament.
Per poder votar, cal identificar-se amb el DNI, el passaport o el permís de conduir
on aparegui la fotografia del titular. En tots els casos el document ha de ser
l’original, les fotocòpies no són vàlides.

Serveis de transport adaptat de la Creu Roja
Per totes aquelles 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 fins les 8 del vespre.
Les persones que el vulguin sol·licitar ho poden fer trucant a la Creu Roja (93
544 53 56) per planificar-ho amb antelació o bé trucant el mateix dia 27 a
l’Ajuntament (93.571 95 00) o a la Creu Roja també el mateix dia.

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
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
27 S.
Web municipal i pantalles d’informació dinàmica
La pàgina web municipal inclourà a partir d’aquesta setmana tota la informació
que la ciutadania pot necessitar de cara a les eleccions autonòmiques.
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.
Un cop es tanquin els col·legis electorals, també es podran seguir els resultats
a través del web municipal que també informarà en temps real de l’escrutini, per
mitjà del banner Eleccions 27S.

Resultats anteriors eleccions autonòmiques a Mollet
25 de novembre de 2012
Candidatures
PSC
CiU
ICV-EUiA
PP
C’s
ERC
Altres
En blanc
SI
Cens electoral
Participació

Vots
5.086
4.712
3.374
3.187
2.577
2.413
2.113
420
207

%
21,22
19,56
14,01
13,23
10,7
10,02
8,77
1,74
0,86
36.122
66,82%
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