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23 d’octubre del 2006

Més de 177.000 votants
de L’H a les autonòmiques
El pròxim 1 de novembre els catalans estan convocats a les
urnes per renovar els 135 diputats que composen el Parlament de Catalunya. Per aquests
comicis, 177. 303 per sones
de L’Hospitalet figuren en els
cens electoral, de les quals,
570 votaran per primer cop. Els
ciutadans poden consultar les
seves dades censals a través de
la web de l’Ajuntament, tot i que ja
s’ha tancat el termini d’al·legacions.
En total, a la ciutat s’habilitaran
63 col·legis electorals i 263 meses,
que romandran oberts del 9 a 20h.
Segons fonts municipals, al llarg
de la jornada la web municipal
anirà informant sobre els índex de
participació a les 10, a les 13, a les
16 i a les 18 hores. Les dades de
l’escrutini començaran a donar-se a
partir de l’hora de tancament dels
centres electorals.
Per primer cop, els municipis ca
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El Programa
Municipal per
a la Dona rep
el certificat de
qualitat ISO
El Programa Municipal per a la
Dona ha rebut la certificació
tècnica internacional de quali
tat ISO 9001:2000. Aquesta
certificació estableix les regles
de procediment i de gestió que
garanteixen un sistema de qualitat, la qual cosa significa que
l’empresa o servei que supera
aquest procés ha demostrat la
capacitat d’oferir els seus serveis o
productes amb garantia de qualitat.
El passat mes de juliol, el Progra
ma Municipal per a la Dona es va
sotmetre a una auditoria externa
que va examinar totes les seves
activitats: assistència a les dones, in
tervenció comunitària de prevenció
i sensibilització, docència i servei de
documentació i recursos.
Prèviament, a l’octubre del 2005,
el Programa Municipal per a la Dona,
amb la col·laboració de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, havia iniciat un procés d’a
valuació dels seus serveis per tal de
detectar possibles àrees de millora i
adaptar els seus formats als requeriments de la Norma ISO 9001:2000
per aconseguir aquesta certificació
tècnica internacional de qualitat.
Aquest procés, que ha estat un
repte per l’equip, compromet, encara més, el Programa Municipal per a
la Dona a mantenir la seva voluntat
de servei a la ciutadania i a vetllar
per la millora continuada en tots
els àmbits de competències per tal
d’aconseguir avenços en la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
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talans de més de 10.000 habitants,
entre ells naturalment L’Hospitalet,
transmetran les dades de participació a la Generalitat per mitjà d’agendes electròniques (PDA).
D’altra banda, l’Ajuntament i la
Creu Roja han establert un servei de
transport gratuït per conduir les persones amb mobilitat reduïda fins els
col·legis electorals. Aquest servei es
pot sol·licitar trucant al telèfon 93
402 96 83, de 9 a 14h i de 16 a
20h, de dilluns a divendres.
A les anteriors eleccions autonòmiques, un 59,16% dels hospitalencs convocats a les urnes van

participar-hi. El PSC va ser la formació més votada, amb un 45,21%
dels sufragis (51.229 vots); CiU va
obtenir 21.450 vots (18,%); el Partit
Popular, 16.941 vots (14,93%); ICVEUiA, 10.503 vots (9,25%), i ERC,
10.238 vots (9,02%).
Un total de 70 candidatures,
entre les quals figuren dotze hospitalencs, concorren en aquests
comicis. El període de campanya
electoral es tancarà el 30 d’octubre,
a les 00h. # r .
www.l-h.cat
www.parlament2006.cat
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L’1 de novembre s’obriran 63 col·legis electorals amb 261 meses

Un dels col·legis electorals oberts a L’Hospitalet
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