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La participació a Gavà a les 18 hores se situa en un
47%
16.137 gavanencs i gavanenques dels 34.342 que estan cridats avui a les
urnes han exercit el seu dret a vot a dues hores per al tancament dels
col·legis electorals
A les 18 hores, l’índex de participació a Gavà ha estat del 47%, 6,6 punts més que ara fa
quatre anys on la participació es va situar en un 40.43%. En aquests comicis municipals
estan cridats a les urnes un total 34.342 ciutadans i ciutadanes de Gavà, dels quals han votat
fins ara 16.137.
Per districtes, la participació és més alta en el districte 4 amb un 48.37% de l’electorat, que
suposa un increment de 7,4 punts més que el 2015 (40,99%) Aquest districte té un cens de
3.068 electors i, a dues hores per al tancament dels locals electorals, han exercit el seu dret a
vot 1.484 persones.
Li segueix el districte 1 amb una participació del 47,86%, que supera en prop de 9 punts la
registrada en 2015. Hi han dipositat el vot 4.972 de les 10.388 persones censades.
El districte 2 registra una participació del 47,4%, amb un increment de 5,9 punts respecte
de 2015. El cens en aquest districte és de 10.900 electors i fins a les 18 hores n’havien votat
5.167.
Finalment, al districte 3 han votat 4.514 persones, el 45,2% del cens. Aquest percentatge
de participació registra un increment 4,7 punts respecte a les municipals de fa quatre anys.
Quant a les Eleccions al Parlament Europeu, a les 18 hores l’índex de participació a Gavà se
situa en el 46,81%, 13,98 punts més que en 2014.

Aquesta jornada, a Gavà hi ha 18 col·legis electorals que acullen un total de 53 meses
electorals, distribuïdes en 4 districtes i 28 seccions.
Un total de 32 persones fan les funcions de Representants de l’Administració. Aquest
desplegament està dirigit i coordinat per la Secretaria General de l’Ajuntament que compta
amb el suport de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), tant a l’edifici de l’Ajuntament com
al col·legi electoral de l’escola Jacme March. Així mateix, hi ha dues unitats mòbils del
servei electoral que funcionen com a enllaç entre l’Ajuntament i els 18 locals electorals per
solucionar qualsevol incidència que pugui sorgir.
La ciutadania pot consultar a través del portal www.Gavaciutat.cat, la informació de les
dades de participació oficials. Un cop es tanquin els col·legis electorals, els resultats també
es podran seguir a través del web municipal. De la seva banda, els mitjans de comunicació
municipals també informen puntualment del desenvolupament de la jornada electoral.

