
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
 

L’Ajuntament de Salt adapta el dispositiu electoral 
del 14F als protocols sanitaris vigents i canvia 
alguns punts de votació habituals  
 

Al web municipal s’ha creat un espai exclusiu dedicat a les eleccions des d’on es pot 
consultar el cens, els canvis als col·legis electorals i seguir totes les novetats 
 

Els veïns i veïnes amb dret a vot rebran al seu domicili una carta i un plànol on s’indica el 
seu punt de votació i es reforça la informació de la targeta censal electoral 

 

L’Ajuntament de Salt ha treballat durant les darreres setmanes, i seguint els  protocols 

aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), el dispositiu 

electoral per a les eleccions del Parlament del diumenge 14 de febrer. Per garantir amb la 

màxima seguretat el dret a vot i complir amb les mesures de protecció aprovades per les 

autoritats sanitàries pel que fa a distàncies de seguretat, elements d’higiene, ventilació i 

desinfecció s’han modificat alguns punts habituals de votació. 

 

En aquest sentit, el dispositiu inclou vuit col·legis electorals i 23 meses que es poden 

consultar a la pagina web www.viladesalt.cat/eleccions2021/ on a través d’un plànol i una 

taula informativa es pot comprovar el lloc de votació del 14 de febrer i se’l relaciona amb el 

punt habitual per tal que tothom pugui tenir tots els detalls. 

 

D’altra banda, a través de l’aplicatiu preparat per l’Ajuntament es pot confirmar el punt de 

votació utilitzant el document nacional d’identitat (DNI) i també en aquest espai web s’aniran 

recollint totes les novetats que es puguin produir al voltant dels comicis. 

 

Tota aquesta informació s’anirà reforçant a través de les xarxes socials municipals, utilitzant 

diversos elements de cartellera repartits pels col·legis electorals i les comunitats de veïns. 

També es farà una bustiada amb una carta que inclou un plànol especificant el col·legi 

electoral al qual s’han d’adreçar els veïns i veïnes amb dret a vot. Aquesta informació 

reforçarà la targeta censal electoral que tradicionalment arriba als votants. 

 

Durant la jornada del 14 de febrer també s’han preparat punts informatius amb tècnics a tots 

els col·legis electorals i el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) estarà obert per donar 

suport a la ciutadania en qualsevol dubte que faci referència als comicis.  

 
 

http://www.viladesalt.cat/eleccions2021/

