Política | | Actualitzat el 30/05/2019 a les 13:15

El PSC va guanyar a 63 de les 67
meses electorals de Granollers
Junts per Granollers es va imposar al Gra i a dues meses de l'edifici de Can
Puntes

Mapa amb el partit més votat a les diverses seccions censals | Ajuntament de Granollers

El protagonista de les eleccions municipals de diumenge a Granollers és Josep Mayoral i el
PSC. Els socialistes van aconseguir 11.974 vots, que signifiquen un 43,12% dels votants i es
tradueixen en 14 regidors i la majoria absoluta.
Aquesta important victòria també es veu reflectida en els resultats a les diverses meses
electorals. Tal i com es pot veure en aquest enllaç
(http://granollers.cat/sites/default/files/noticia/2019/05/loc2019_resultats.pdf) , els socialistes van
guanyar a 63 de les 67 meses que hi havia repartides per tota la ciutat. Mayoral va rebre el màxim
número de suports a les taules del local municipal de la Font Verda -on van sumar 239 i 241
suports- o al Centre Cívic de Can Bassa, on van recollir 308 suports. Només hi ha quatre meses
de dos col·legis on no es van imposar als seus rivals: al Gra, on van sumar 146 i 183 vots a les
dues meses per 154 i 187 de Junts per Granollers, i a dues les de l'edifici de Can Puntes, on van
rebre 103 i 95 suports, xifres per sota dels 106 i 110 vots que va aconseguir la llista d'Àlex Sastre.
També destacquen els resultats d'Esquerra, que tot i no guanyar en cap mesa electoral van
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acabar sumant 4.206 vots que els van permetre situar-se com a principal partit de l'oposició.
Núria Maynou va aconseguir el màxim número de suports a una de les meses de l'Escola Pia de
l'Avinguda Sant Esteve.
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