
Comunicat d’ES, ICV-EUiA, ERC, CIU  i PP sobre la decisió del govern municipal de 
no proporcionar infrastructures als partits polítics per a la celebració d’actes 
electorals. 
 
 
En la reunió celebrada el passat dia 2 de maig amb motiu de tractar els criteris sobre la 
campanya electoral, els responsables municipals van comunicar la decisió del govern 
municipal de no proporcionar tarimes, taules, cadires, etc. als partits polítics per a la 
celebració dels actes electorals als carrers, places o qualsevol recinte obert. 
 
A la Comissió de Govern deliberativa celebrada divendres dia 4 de maig, els representants 
d’Entesa i d’ICV-EUiA que hi van assistir van expressar a l’Equip de govern  el seu 
desacord per aquesta decisió i van demanar que l’Ajuntament posés a disposició dels partits 
els mateixos mitjans de totes les campanyes electorals anteriors. L’Equip de govern va 
mantenir aquesta negativa sense manifestar cap argument raonable que la justifiqués. 
 
Entenem que aquesta decisió respon a la voluntat del PSC-PSOE d’impedir la realització 
d’actes al carrer, allunyant d’aquesta manera la política de la ciutadania, i a la d’entorpir 
l’activitat política de la resta dels partits amb una actitud clarament antidemocràtica. 
 
Creiem que la funció i el deure de les institucions democràtiques ha de ser la de facilitar tots 
els mitjans possibles per a que la ciutadania conegui les propostes de totes les formacions 
polítiques, pugui contrastar- les i com a conseqüència, el seu vot pugui ser emès 
responsablement. 
 
Com a conseqüènc ia d’aquest convenciment, volem denunciar aquesta decisió del PSC-
PSOE i manifestar el nostre rebuig més enèrgic envers aquesta actitud i reclamem a l’Equip 
de govern que reconsideri aquesta decisió i faciliti a les organitzacions polítiques les 
mateixes infrastructures que les campanyes electorals anteriors. 
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