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Prop de 49.000 santcugatencs estan cridats avui a les urnes per escollir la nova formació de
l'Ajuntament
Prop de 49 mil santcugatencs estan cridats avui a les urnes. Els electors poden dipositar el seu vot a una
de les 67 meses repartides en 17 col·legis electorals que hi ha a la ciutat, tant al centre com als districtes.
Els col·legis han obert a les 9 del matí amb tota normalitat i es mantindran oberts fins les 8 del vespre.
Per qualsevol dubte, el telèfon d'informació 010 atendrà les consultes dels ciutadans durant tot avui.
Ràdio Sant Cugat oferirà una programació especial durant tot el dia amb informació especial de la
jornada electoral i a partir de les 8 de la tarda, un programa especial sobre resultats i reaccions per part
dels diferents partits que concorren a aquestes eleccions.
HORARIS DELS COL·LEGIS ELECTORALS
Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i mantindran les portes obertes fins a les 8 de la tarda.
Canvis de col·legis electorals
ELS QUE VOTAVEN AL:
Col·legi electoral situat a l’antic concessionari de la Volvo, votaran al CEIP Collserola.
Col·legi electoral situat al Teatre-Auditori, votaran a l’Escola de Música.
Col·legi electoral situat al Centre Cívic de les Planes, votaran al nou Casal de la Gent Gran de les Planes.
A QUI ES POT VOTAR
Qualsevol de les candidatures presentades a Sant Cugat.
PER PODER VOTAR CAL:
1. Constar a les llistes del cens electoral.
2. Ser major d’edat, és a dir, tenir 18 anys o més el dia de la votació.
QUI FIGURA EN EL CENS ELECTORAL
En el cens electoral hi consten els espanyols inscrits al padró d’habitants fins el 31 de gener de 2003, i els
ciutadans de la UE i Noruega que s’hi hagin inscrit especialment per a aquestes eleccions.
Els espanyols empadronats després d’aquesta data votaran al municipi d’on procedien.
VOT PER CORREU DE RESIDENTS A L’ESTAT ESPANYOL
El vot per correu se sol·licita a les oficines de Correus fins al dia 15 de maig. Cal anar a les oficines
personalment i és necessari presentar el DNI. El vot s’ha de trametre a la Delegació Provincial, per correu
certificat, abans del 21 de maig.
Qui sol·licita votar per correu no pot votar personalment el dia de les eleccions.
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