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L’H avanza

Los ediles Jiménez y
Santón crean
un premio social
Los dos concejales no adscritos,
Ra
fael Jiménez y Cristina Santón,
han anunciado la convocatoria del
premio L’H avanza para dar apoyo
económico a los mejores proyectos
sociales, medioambientales, culturales, etc. de la ciudad. La propuesta,
según los ediles, se enmarca en sus
compromisos electorales y, por ello,
destinan al galardón parte de sus
salarios. Las bases están publicadas
en www.lhavanza.cat y la inscripción
está abierta hasta el 1 de junio. y

Gestió municipal

El PP pregunta
sobre el pago
al servicio 010
La portavoz del grupo municipal,
Sonia Esplugas, ha pedido explicaciones sobre la aprobación el 31 de
diciembre por parte de la Junta de
Gobierno del pago de 263.824 euros al Ayuntamiento de Barcelona por
la puesta en marcha de la plataforma
010. El Pleno aprobó días antes paralizar este proyecto que afecta a
algunos teléfonos de atención ciudadana y que se estaba realizando sin
conocimiento de todos los grupos. y

Política

C’s denuncia un
nuevo ataque a su
sede en el Centre
Ciutadans ha denunciado los destrozos que sufrió a primero de año
su sede de la rambla de la Marina,
que fue apedreada en el tercer incidente que se produce en un año.
Por ese motivo, el diputado catalán
de C’s Carlos Carrizosa manifestó
en nota de prensa que “la política no
se basa en la lucha de unos contra
otros sino en la búsqueda del consenso y el respeto a las leyes y a las
minorías”. y

Eleccions. Escollits dos hospitalencs del PSC i d’En Comú Podem

Generalitat

Mercè Perea, al Congrés, i
Óscar Guardingo, al Senat
En Comú Podem
s’imposa a L’Hospitalet,
Barcelona i Catalunya
a les generals del
20 de desembre
L’Hospitalet té dos representants
a les cambres legislatives després
de les eleccions generals del 20 de
desembre: la socialista Mercè Perea és diputada i Óscar Guardingo,
d’En Comú Podem, ha obtingut un
escó al Senat. La coalició formada per Barcelona En Comú, Equo,
ICV, EUiA i Podem va ser la força
més votada a L’Hospitalet (amb el
29,98%), com a la major part dels
municipis de l’àrea metropolitana i al
conjunt de Catalunya.
El PSC es va situar en segon lloc,
amb el 25,55% dels sufragis, seguit
de Ciutadans, amb el 14,97%; PP
(13,85%); ERC (7,30%), i Democràcia i Llibertat, que aplegava CDC
(4,54%). Cal destacar també la
participació a L’H, que va pujar fins
al 70,9%, gairebé un 5% més que
l’any 2011.
Aquesta fragmentació de vot és
reflex del resultat de les eleccions
al conjunt de l’Estat per a l’XI Legislatura, que va guanyar el PP però

La diputada Mercè Perea (PSC) i el senador Óscar Guardingo (ECP)

sense prou majoria per governar en
solitari, amb 123 diputats. El PSOE
es va situar en segon lloc amb
90 diputats, seguit de Podemos
(amb 69) i Ciutadans (amb 40).
Completen l’hemicicle ERC (9), DL
(8), PNV (6), Unidad Popular en
Común (2), EH Bildu (2) i CC (1).
Al Senat, el PP va obtenir majoria
absoluta.
Mercè Perea va néixer el 1966,
és veïna del Centre, advocada de
formació i professió, regidora de
L’Hospitalet des del 2007 i segona

tinenta d’alcaldia. Actualment és
responsable de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, Convivència i Civisme i
de la Regidoria del Districte I.
Per la seva part, Guardingo té 40
anys, és metal·lúrgic i treballava a la
Seat. Ara no viu a la ciutat però va
desenvolupar a L’H la seva trajectòria política, militant a EUiA. Va ser
acusat d’insubmissió i va ser absolt
per la supressió del servei militar el
2001 i l’amnistia decretada. També
ha format part de la direcció de
Podem. y

Meritxell
Borràs es
manté com a
consellera de
Governació
L’hospitalenca Meritxell Borràs continua com a consellera de Governació
en el Govern del nou president de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
de Junts pel Sí. Tot i que havia sonat
com a responsable d’Ensenyament,
finalment continua al capdavant del
departament que canvia part de les
seves funcions, ara inclou Administracions Públiques i Habitatge, però
perd Relacions Institucionals. y

L’Escola-Restaurant El Repartidor
fa pràctiques a GBfoods
Els alumnes de l’Escola de Segona Oportunitat El Repartidor de L’Hospitalet, dedicada a formar en hostaleria i restauració a joves que no han superat l’ensenyament obligatori, estan fent pràctiques a l’empresa GBfoods
del grup Gallina Blanca, a l’espera que en uns mesos finalitzi l’adequació
de l’antic edifici de Correus que ha de ser-ne la seu. L’Escola
El Repartidor és una iniciativa de l’Ajuntament que gestiona
la Fundació El Llindar per ajudar aquests joves a accedir al
món laboral.

