Nota de premsa
Terrassa, 24 de maig de 2015

El PSC guanya les eleccions municipals 2015 a
Terrassa
La participació ha estat del 54,64%, la més alta a la ciutat en unes eleccions
municipals en els darrers 20 anys

El Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) ha estat
la força més votada a Terrassa en les Eleccions Municipals 2015 que s’han celebrat
avui, 24 de maig. Aquest partit ha guanyat els comicis en registrar 23.531 vots, amb
un 28,21% del total de persones que han exercit el seu dret a votar.
Un total de set candidatures de les onze presentades han obtingut representació al
l’Ajuntament. La segona candidatura més votada ha estat la de Terrassa en Comú Entesa (TeC - E), amb un total de 16.045 vots, que representen el 19,24% del total.
La tercera formació més votada ha estat Esquerra Republicana de Catalunya –
Moviment d’Esquerres - Acord Municipal (ERC-MEC-AM), amb 11.255 vots i un
13,49% del total. La quarta força en assolir representació municipal ha estat
Convergència i Unió (CiU), amb 10.131 vots i un 12,15% del total. La cinquena
candidatura en vots ha estat Ciutadans (C’s), amb 8.997, és a dir, el 10,79%.
Finalment, la sisena força més votada ha estat Candidatura d’Unitat Popular - CAV Poble Actiu (CUP-CAV-PA), que ha obtingut 4.803 vots, el 5,76%, i la darrera
candidatura amb representació ha estat el Partit Popular (PP) amb 4.714, que
significa el 5,65% dels vots. La resta de candidatures no han obtingut representació
municipal. Podeu consultar el detall dels resultats a www.terrassa.cat/ca/eleccions.
L’Ajuntament de Terrassa està format per 27 regidors. Segons les dades
provisionals, la composició del Consistori pel mandat 2015-2019, que es constituirà
el proper 13 de juny, serà la següent:
PSC-CP: 9
TeC-E: 6
ERC-MES-AM: 4
CiU: 3
C’s: 3
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CUP-CAV-PA: 1
PP: 1

Alta participació
Els comicis han registrat una participació del 54,64%, un 5,96% més que a les
anteriors eleccions municipals a la ciutat (48,68%). Aquest percentatge és el més alt
registrat a Terrassa en unes eleccions locals en els darrers 20 anys.

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

