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27-S. Resultats de les eleccions: Ciutadans (23,61%), PSC (22,96%), JxS (18,91%), CSQP (13,37%), PP (11,37%) i CUP (5,97%)

L’H té quatre diputats
al nou Parlament

Els nous diputats Hervías i De la Calle (C’s), Pérez (PSC) i Simó (JxS)

Quatre hospitalencs van aconse
guir escó al Parlament de Catalunya
en les eleccions autonòmiques del
passat 27 de setembre, que cor
responent a les forces més votades
a la ciutat. Els diputats electes són
Fran Hervías i Noemí de la Calle, de
Ciutadans; David Pérez, del PSC, i
Anna Simó de Junts pel Sí. Aquests
dos últims revaliden escó.
Els resultats dels comicis –que
s’havien plantejat com a consulta
plebiscitària per a les forces favora
bles a la independència de Catalu

nya– a L’H van donar la majoria a
les formacions que plantejaven al
tres propostes. En primer lloc, es va
situar Ciutadans, amb 29.773 vots
(23,61%), seguit de prop pel PSC
(28.947 vots, 22,96%). En tercer
lloc va quedar Junts pel Sí (23.843
vots, 18,91%) i, en quart, Catalu
nya Sí que es Pot (16.856 vots,
13,37%). A continuació se situen
PP (14.336 vots, 11,37%), CUP
(7.528 vots, 5,97%) i UDC (2.170
vots, 1,72%). PACMA i Recortes
Cero-Els Verds no van arribar a

l’1% dels sufragis. La participació
va ser del 72,42%.
Al conjunt de Catalunya, la majo
ria d’escons va ser per a les forces
independentistes: Junts pel Sí té
62 diputats i CUP en té 10. La se
gona força és Ciutadans amb 25
escons, seguida del PSC amb 16,
i Catalunya Sí que es Pot i PP amb
11 diputats cadascuna. La partici
pació va superar el 77%.
Al tancament de l’edició estava
per determinar si Junts pel Sí tindria
prou suport per formar govern. y

Política

L’oposició vol que
no se subvencioni
la Feria de Abril
Els grups municipals d’ICV-EUiAPi
rates i ERC han demanat que
l’A
juntament suspengui qualsevol
subvenció per a la Feria de Abril a
Catalunya i per a les entitats de L’H
que hi participen fins que no s’acla
reixin les presumptes irregularitats
que investiga la Fiscalia en el finan
çament d’aquest esdeveniment de
la FECAC del 2008 i al 2013.
El PP s’ha sumat també a la pe
tició d’aquests dos grups perquè
el Govern faci públics els ajuts que
s’hagin concedit a la Feria i a les
entitats participants, i en demana
una auditoria externa.
L’oposició vol a més que se cessi
o es revisi la situació laboral de l’as
sessor del Govern municipal Daniel
Salinero, president de la FECAC
des del 2013 i membre de la Her
mandad Pastora Almonteña. y

Política

Concentració
de suport als
imputats del 9-N
Unes 200 persones, segons els or
ganitzadors, es van concentrar el 13
d’octubre a la plaça de l’Ajuntament
en suport dels tres membres del
Go
vern de la Generalitat imputats
per organitzar la consulta del 9 de
novembre del 2014 –la consellera
Irene Rigau, l’exvicepresidenta Joa
na Ortega i el president Artur Mas–,
que declaren per aquest cas davant
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
L’acte el convocaven Òmnium i
l’ANC i van assistir-hi els regidors
d’ERC i CDC. El convergent Jordi
Monrós va demanar que L’Hospita
let, i l’alcaldessa en representació
del municipi, participi en la concen
tració davant el TSJC el 15 d’octu
bre (al tancament d’aquesta edició),
quan és previst que declari Mas. y

