Nota de premsa
Terrassa, 22 de maig de 2015

A punt el dispositiu municipal per a la jornada
electoral de diumenge
Més de 1.000 persones participen en la posada en marxa de l’operatiu

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa un dispositiu informatiu per a la jornada
electoral d’aquest diumenge 24 de maig amb l’objectiu de mantenir informada la
ciutadania i els mitjans de comunicació, a través de diferents canals.
El web municipal tindrà un apartat (www.terrassa.cat/eleccions) dedicat a les
eleccions al qual es podrà accedir a través de la pàgina principal. En aquest apartat
es podran consultar, al llarg del dia, les dades de participació i els resultats
corresponents a comicis anteriors. Un cop tancada la votació, es podrà seguir
l’escrutini. La secció inclourà, a partir de les 22 h aproximadament, informació
detallada per barris i districtes i comparatives amb comicis anteriors.
De la mateixa manera, i durant tota la jornada electoral, l’Ajuntament informarà
mitjançant les xarxes socials Twitter i Facebook de les possibles incidències que es
puguin registrar durant la jornada electoral i de l’índex de participació.
La sala de premsa s’obrirà als mitjans de comunicació a les 9 h i romandrà oberta
fins a la finalització de la jornada. Els mitjans que ho desitgin podran consultar les
dades disponibles en una pantalla connectada al web municipal. De la mateixa
manera, el gabinet de premsa obrirà a les 9 h i atendrà les consultes dels mitjans
durant tot el dia, fins a la finalització de l’escrutini a Terrassa.
Un total de 153.332 electors estan cridats a les urnes a les Eleccions Municipals del
24 de maig, dels quals 1.725 podran votar per primera vegada. Ho podran fer en 233
meses electorals repartides en 45 col·legis electorals.
Més de 1.000 persones participen en la posada en marxa de l’operatiu. El gruix
correspon a 699 membres de meses i 135 representants de l’administració, als que
caldria afegir forces de seguretat, informadors, conserges, equips de muntatge,
notificadors o personal de neteja, entre d’altres.
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Per consultar si s’està inscrit al cens o el col·legi electoral on s’ha d’anar a votar es
pot accedir a la pàgina web de l’Ajuntament de Terrassa, trucar al telèfon
d’informació municipal 010, al telèfon d’informació de la Generalitat de Catalunya
012, o a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral: 901 101 900. El
mateix diumenge 24 de maig, els electors es poden adreçar a les Oficines d’Atenció
Ciutadana (que restaran obertes de vuit del matí a vuit del vespre) o als
representants de l’Administració acreditats als col·legis electorals.
També cal recordar que Creu Roja posa a disposició dels electors un servei per tal
de facilitar el dret al vot de les persones amb mobilitat reduïda. Es pot sol·licitar
aquest servei per avançat trucant al telèfon 93 788 14 41 o enviant un correu
electrònic a l’adreça terrassa@creuroja.org. El mateix dia de les eleccions es pot
trucar als telèfons: 647 77 99 59 o al 607 57 14 01 (segons disponibilitat).
L’Ajuntament de Terrassa coordina el dispositiu electoral, amb la implicació d’altres
administracions com ara la Junta Electoral de Zona i la Delegació del Govern.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

