LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 13 de desembre del 2010

Eleccions autonòmiques. Meritxell Borràs (CiU), Celestino Corbacho (PSC) i Anna Simó (ERC)

La ciutat té de nou tres diputats
electes per al Parlament català
L’H manté tres diputats
al Parlament, després
dels comicis del
28 de novembre.
El PSC perd força
però manté la primacia
Els tres diputats de L’H són Celestino Corbacho (PSC), Meritxell Borràs (CiU) i Anna Simó (ERC). Perd
l’escó el fins ara parlamentari del
PSC, David Pérez.
Corbacho torna al Parlament català, del qual ja va ser membre de
1992 a 1999. Ho farà de nou a l’oposició, i després del seu pas per
l’Alcaldia de L’Hospitalet (19942008), la Diputació (2004-2008) i
el Ministeri de Treball i Immigració
(2008-2010). Borràs continuarà en
el Parlament, després de resultar
elegida per cinquena vegada des
del 1995. També és regidora a l’Ajuntament. Simó també repeteix escó al Parlament, on hi és des del
2006. Abans havia estat Consellera
de Benestar i Família (2003-2006) i
regidora (2003-2004).
Pel que fa als resultats a la ciutat,

Meritxell Borràs (CiU)
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el PSC segueix sent la força més votada amb 27.705 sufragis (29,53%),
tot i ser el seu pitjor resultat en unes
autonòmiques. La coalició CiU obté
23.160 vots (24,68%), tot remuntant
els de les dues anteriors eleccions
al Parlament però lluny dels més
de trenta mil que havia arribat a sumar a L’Hospitalet. Tot i això, CiU supera en aquesta ocasió el PSC en

els districtes I, II (per escàs marge)
i III, fet que només havia aconseguit
en les cites de 1992 i 1995, i mai
en el Districte II. Els socialistes segueixen dominant els altres tres districtes.
El PP ha arribat als 15.758 vots
(16,8%); ICV-EUiA es queda amb
7.807 i el 8,32%; Ciutadans supera en aquesta segona oportunitat

ERC, amb 4.448 vots i el 4,74 %,
per 3.836 i el 4,09% dels republicans; la resta de formacions han sumat el 8,97% de sufragis. També destaca el rècord de vots en blanc en
unes autonòmiques a L’H (2.695
vots i 2,86%). La participació va ser
del 55,57%, per sota de la mitjana
catalana però millor que la del 2006
a la ciutat. y
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Seguredad

La Guardia
Urbana se
une a la red
Rescat
La Guardia Urbana se ha adherido
a la red Rescat de radiocomunicaciones de emergencias y seguridad
de Catalunya, gracias a un convenio
firmado con la Generalitat. El Ayuntamiento aprovecha la necesidad de
renovar el actual sistema analógico
de comunicaciones de la Guardia
Urbana de la ciudad para hacerlo
con la tecnología digital necesaria
para formar parte de Rescat. La previsión es que este nuevo sistema esté operativo durante el primer trimestre de 2011.
La red Rescat de radiocomunica
ciones móviles es utilizada, entre
otros, por los Mossos d’Esquadra y
el Cuerpo de Bomberos, y se está
extendiendo ahora a las policías
municipales. Su tecnología permite
la comunicación de cada cuerpo
por separado, así como la coordi
nac ión de varios en momentos
de emergencia o por motivos de
seguridad. El convenio lo firmaron
la alcaldesa, Núria Marín, y el secretario de Seguridad Pública de
la Generalitat, Joan Delort. Ambos
coincidieron en valorar el alto nivel
de cobertura y de calidad del sistema digital, y sus posibilidades para
futuras mejoras. y

