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El PSC recupera la majoria absoluta a
l’Ajuntament de Gavà amb 11 regidors
La candidatura encapçalada per Raquel Sánchez ha rebut el suport del
42% de l’electorat en una jornada en què la participació s’ha situat en el
60,6%, 6,5 punts més que en 2015
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha guanyat per majoria absoluta les eleccions
municipals a Gavà amb el suport del 42,07% de l’electorat. 8.726 persones han donat
suport a la candidatura liderada per Raquel Sánchez, que obté onze regidors, tres més
que en els comicis de 2015.
Esquerra Republicana de Catalunya es converteix en la segona força al Consistori, amb
un 17,4%. Un total de 3.608 persones han escollit la llista que encapçala Albert
Massana, que passa de 3 a 4 regidors.
Ciutadans se situa com a tercera força en perdre 2 dels 4 regidors. La llista que obre
Miguel Ángel Ibáñez ha obtingut un percentatge de l’11,39% dels vots escrutats, és a
dir, 2.363 paperetes.
Podemos manté els dos regidors i continua com a quarta força. La candidatura
encapçalada per Miguel Herrera ha obtingut 1.589 vots, un 7,66% de l’escrutini.
Junts per Gavà supera al Partit Popular i se situa en la cinquena posició amb 1 regidor.
La llista d’Isidre Casas ha obtingut el 5,89% en ser votada per 1.222 electors.
L’últim partit amb representació a l’Ajuntament és el Partit Popular amb Mónica Parés,
amb 1 representant. Ha aconseguit el 5,15% amb un total de 1.069 vots.
Cinc candidatures es queden sense representació perquè no arriben al 5% dels vots
emesos: Gavà En Comú (3,08%), Vox (2,62%), CUP (2,32%), Gavà per la República
(0,96% ) i Vecinos Municipalistas (0,91%).

Les eleccions municipals s’han tancat amb una participació del 60,6%, 6,55 punts més
que en 2015.

Eleccions europees
El PSC també ha estat el guanyador de les eleccions al Parlament Europeu, en obtenir el
suport del 32,83% de l’electorat, és a dir, 6.762 vots.
La segona força més votada ha estat ERC-Ara Repúbliques amb 3.356 vots, un 16,29%,
seguida de prop per Junts per Catalunya-Lliures per Europa que ha obtingut 3.184 vots,
és a dir, el 15,46%.
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha obtingut un 11,68%, amb 2.406 vots, i CeCPodemos aconsegueix el 10,33% i 2.128. El Partit Popular ha obtingut un percentatge
del 5,83% i 1.201 vots.
Quant a la participació, aquesta ha estat del 60,35%,15 punts més que en 2014.

