91032

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5774 – 14.12.2010

ADmiNisTrACiÓ eLeCTOrAL
EDICTE
de 2 de desembre de 2010, pel qual es fan públics els resultats corresponents
a la proclamació d’electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de
Tarragona.
De conformitat amb el que disposa l’article 108.6 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, es fa saber que els resultats obtinguts a la
circumscripció de Tarragona són els següents:
Nombre d’electors censats: 550.835
Nombre de votants: 312.882
Nombre de vots en blanc: 8.386
Nombre de vots nuls: 3.042
Nombre de vots a favor de candidatures: 301.454
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:
CONVerGÈNCiA i UNiÓ (CiU)
Cent vint-i-un mil vuit-cents trenta-sis / Ciento veintiun mil ochocientos treinta
y seis (121.836).
PArTiT DeLs sOCiALisTes De CATALUNYA (PsC-PsOe)
Cinquanta-sis mil quatre-cents vuitanta-un / Cincuenta y seis mil cuatrocientos
ochenta y uno (56.481)
PArTiT POPULAr CATALUNYA (P.P.)
Quaranta-un mil quatre-cents divuit / Cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho
(41.418)
esQUerrA rePUBLiCANA De CATALUNYA (erC/esQUerrA)
Vint-i-sis mil tres-cents cinquanta-cinc / Veintiseis mil trescientos cincuenta y
cinco (26.355)
iNiCiATiVA Per CATALUNYA VerDs-esQUerrA UNiDA i ALTerNATiVA (iCV-eUiA)
Quinze mil set-cents quaranta-set / Quince mil setecientos cuarenta y siete
(15.747)
sOLiDAriTAT CATALANA Per LA iNDePeNDÈNCiA (s.i.)
Deu mil cinc-cents vuitanta-un / Diez mil quinientos ochenta y uno (10.581)
CiUTADANs-PArTiDO De LA CiUDADANÍA (C’s)
Vuit mil quatre-cents cinquanta-tres / Ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres
(8.453)
PLATAFOrmA Per CATALUNYA (PxC)
Vuit mil disset / Ocho mil diecisiete (8.017)
reAGrUPAmeNT iNDePeNDeNTisTA (ri.cat)
Dues mil vuit-cents vuitanta-set / Dos mil ochocientos ochenta y siete (2.887)
COOrDiNADOrA reUseNCA iNDePeNDeNT (COri)
Dues mil quaranta / Dos mil cuarenta (2.040)
eLs VerDs-GrUP VerD eUrOPeU (eV-GVe)
mil cinc-cents un / mil quinientos uno (1.501)
esCONs eN BLANC-CiUDADANOs eN BLANCO (eb-CenB)
mil dues-cents seixanta-quatre / mil doscientos sesenta y cuatro (1.264)
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PACmA (PArTiT ANTiTAUrÍ CONTrA eL mALTrACTAmeNT ANimAL)ANimALisTA (PACmA-ANimALisTA)
mil vint-i-dues / mil veintidos (1.022)
PirATes De CATALUNYA (PirATA.CAT)
Cinc-cents vint-i-tres / Quinientos veintitrés (523)
UNiÓN PrOGresO Y DemOCrACiA (UPyD)
Quatre-cents cinquanta-dues / Cuatrocientos cincuenta y dos (452)
Des De BAiX Tres-cents setanta-un / Trescientos setenta y uno (371)
PArTiDO De LOs PeNsiONisTAs eN ACCiON (PDLPeA)
Tres-cents trenta-cinc / Trescientos treinta y cinco (335)
PArTiDO OBrerO sOCiALisTA iNTerNACiONALisTA (P.O.s.i.)
Dues-cents vuitanta-quatre / Doscientos ochenta y cuatro (284)
PArTiT COmUNisTA DeL POBLe De CATALUNYA (PCPC)
Dues-cents vuitanta-dues / Doscientos ochenta y dos (282)
FALANGe esPAÑOLA De LAs J.O.N.s. (Fe de las JONs)
Dues-cents quaranta-nou / Doscientos cuarenta y nueve (249)
PArTiT rePUBLiCÀ D`esQUerrA-iZQUierDA rePUBLiCANA (Pre-ir)
Dues-cents quaranta-quatre / Doscientos cuarenta y cuatro (244)
PArTiT FAmÍLiA i ViDA (PFyV)
Dues-cents vint-i-set / Doscientos veintisiete (227)
POr UN mUNDO mAs JUsTO (PUm+J)
Dues-cents quatre / Doscientos cuatro (204)
PArTiDO GAY, LesBiCO, BiseXUAL, TrANseXUAL Y HeTerOseXUAL
/ TODOs sOmOs iGUALes (GLBTH/Tsi)
Cent vuitanta-sis / Ciento ochenta y seis (186)
CeNTrO DemOCrATiCO Y sOCiAL (CDs)
Cent seixanta-un / Ciento sesenta y uno (161)
UNiFiCACiON COmUNisTA De esPAÑA (U.C.e.)
Vuitanta-cinc / Ochenta y cinco (85)
sOLiDAriDAD Y AUTOGesTiÓN iNTerNACiONALisTA (sAiN)
Vuitanta-dues / Ochenta y dos (82)
mOVimeNT sOCiAL rePUBLiCÀ / mOVimieNTO sOCiAL rePUBLiCANO (msr)
seixanta-set / sesenta y siete (67)
ALTerNATiVA LiBerAL sOCiAL
Cinquanta-quatre / Cincuenta y cuatro (54)
DemOCrATiCAWeB (DW)
Quaranta-sis / Cuarenta y seis (46)
D’acord amb els resultats anteriors, el nombre d’escons al Parlament de Catalunya
que correspon a cada candidatura en aquesta circumscripció és el següent:
CONVerGÈNCiA i UNiÓ: 9 escons
PArTiT DeLs sOCiALisTes De CATALUNYA: 4 escons
PArTiT POPULAr CATALUNYA: 3 escons
esQUerrA rePUBLiCANA De CATALUNYA: 1 escó
iNiCiATiVA Per CATALUNYA VerDs-esQUerrA UNiDA i ALTerNATIVA: 1 escó
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En conseqüència es declaren proclamats/ades diputats/ades electes al Parlament
de Catalunya per la circumscripció de Tarragona tots els candidats esmentats.
Candidatura Convergència i Unió
(1) Josep Poblet i Tous (CiU)
(2) Carles sala i roca (CiU)
(3) ma.Dolors Batalla i Nogués (CiU)
(4) meritxell roigé i Pedrola (CiU)
(5) Carles Pellicer i Punyed (CiU)
(6) F. Xavier Pallarès i Povill (CiU)
(7) milagros Fernández i López (CiU)
(8) ma.Victòria Forns i Fernández (CiU)
(9) Francesc sancho i serena (CiU)
Candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya
(10) Francesc Xavier sabaté ibarz (PsC-PsOe)
(11) Núria Ventura Brusca (PsC-PsOe)
(12) Josep m. sabaté Guasch (PsC-PsOe)
(13) Nuria segú Ferré (PsC-PsOe)
Candidatura Partit Polular Catalunya
(14) rafael Luna Vivas (P.P.)
(15) Juan Bertomeu Bertomeu (P.P.)
(16) Alicia Alegret martí (P.P.)
Candidatura Esquerra Republicana de Catalunya
17) sergi de los ríos martínez (erC/esQUerrA)
Candidatura Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
(18) Hortènsia Grau Juan (iCV-eUiA)
Tarragona, 2 de desembre de 2010
RAQUEL AUNÒS GÓMEZ
Secretària de la Junta Electoral Provincial
(10.343.011)
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