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CiU guanya les eleccions amb un regidor més mentre el PSC perd dos representants al ple
municipal
Convergència i Unió guanya les eleccions municipals i
aconsegueix 10 regidors, un més que en els passats comicis. La
segona força municipal, el PSC, pateix una forta davallada i es
queda amb només sis regidors, dos menys dels que tenia fins
ara. La resta de regidors se'ls reparteixen ERC, ICV-EA i PP
amb 3 regidors cadascun.

CiU ha guanyat les eleccions amb claredat aconseguint un regidor més dels que tenia i incrementant el seu
percentatge de vots en 5,4 punts fins arribar al 37,23%.
La segona força més votada ha estat una vegada més el PSC, tot i que ha perdut dos regidors i ha passat de 8
representants a 6. En percentatge de vots, el PSC ha perdut 6,63 punts i ha passat del 28,91% del 99 al 22,28%
d'enguany.
Esquerra Republicana ha fet un salt molt important, aconseguint un regidor més i a partir d'ara tindrà tres
representants al ple municipal. En percentatge, ERC ha passat de ser la cinquena a ser la tercera força política.
Concretament, ERC ha guanyat 5,84 punts percentuals i ha passat de tenir el 8,21% dels vots a tenir-ne el
14,05%.
ICV-EA es manté com a quarta força política, tot i que passa de 2 a 3 regidors i augmenta el seu percentatge
en 2,53 punts, fins arribar al 12,07% de vots obtinguts.
Pel que fa al PP, ha perdut un regidor i ha passat de 4 a 3. En percentatge, el PP ha perdut 2,73 punts i ha
passat del 13,99% a l'11,26% de vot obtingut. Amb aquests resultats, el PP ha passat de ser la tercera a ser la
cinquena força política.
Finalment la Unió d'Independents de Sant Cugat (UNIS) ha aconseguit només l'1,43% dels vots i es queda
sense representació al ple municipal. Tot i no aconseguir regidors, UNIS ha millorat lleugerament els seus
resultats amb un increment del 0,24 de percentatge de vots aconseguits.
Els resum dels resultats de les eleccions municipals 2003 al municipi de Sant Cugat del Vallès és el següent:
CiU 11.709 vots - 37,23% - 10 regidors // PSC 7.008 - 22,28% - 6 regidors // ERC 4.418 - 14,05% - 3 //
ICV-EA 3.796 - 12,07% - 3 regidors // PP 3.542 - 11,26% - 3 regidors // UNIS 451 - 1,43% - 0 regidors.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2003/4918.html
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