
	  

MOCIÓ	  D’ERC	  PER	  LA	  NEUTRALITAT	  DE	  LA	  JUNTA	  ELECTORAL	  
DE	  ZONA	  DE	  VILAFRANCA	  DEL	  PENEDÈS	  
	  
Catalunya	  durant	  els	  anys	  d’autonomisme	  ha	  estat	  incapaç	  d’aprovar	  una	  llei	  
electoral	  pròpia,	  una	  situació	  que	  ha	  comportat	  a	  la	  pràctica	  que	  Catalunya	  continuï	  
sent	  regida	  per	  la	  llei	  electoral	  espanyola.	  
	  
Més	  enllà	  de	  la	  preocupant	  incapacitat	  dels	  diferents	  partits	  per	  acordar	  un	  text	  que	  
faci	  compatible	  la	  representativitat	  territorial	  i	  la	  proporcionalitat	  del	  vot,	  en	  el	  
moment	  polític	  que	  viu	  el	  país	  és	  espacialment	  dramàtic	  que	  la	  gestió	  electoral	  de	  
tot	  procés	  d’eleccions	  es	  vegi	  tutelat	  per	  les	  institucions	  estatals.	  	  
	  
En	  les	  passades	  eleccions	  catalanes	  del	  27	  de	  setembre	  al	  Penedès	  es	  va	  comprovar	  
com	  des	  d’una	  institució	  que	  ha	  de	  vetllar	  pel	  correcte	  desenvolupament	  de	  les	  
eleccions	  s’entrava	  en	  campanya	  i	  s’utilitzava	  la	  Junta	  Electoral	  per	  fer	  política.	  	  La	  
JEZ	  de	  Vilafranca	  va	  obligar	  a	  retirar	  400	  cartells	  d’estelades	  amb	  un	  “Sí”	  
sobreimprès	  amb	  l’argument	  que	  s’incitava	  a	  votar	  unes	  formacions	  concretes.	  
Aquests	  cartells	  van	  ser	  penjats	  per	  les	  entitats	  de	  la	  societat	  civil	  que	  no	  es	  
presentaven	  a	  les	  eleccions,	  en	  cap	  cas	  per	  partits.	  Aquesta	  maniobra	  va	  ser	  duta	  a	  
terme	  pels	  representants	  no	  judicials	  de	  la	  Junta	  Electoral.	  Les	  JEZ	  estan	  formades	  
per	  tres	  persones	  del	  sistema	  judicial	  i	  per	  dues	  de	  ‘civils’	  que	  representen	  a	  dos	  
partits,	  a	  la	  de	  Vilafranca	  en	  formen	  part	  Soledad	  Valero	  del	  PSC	  i	  Ester	  Parellada	  per	  
part	  de	  l’antiga	  CIU	  i	  que	  avui	  forma	  part	  d’un	  patit	  extraparlamentari	  a	  Catalunya,	  
com	  és	  Unió.	  	  
	  
Davant	  la	  proximitat	  d’un	  nou	  procés	  electoral	  previst	  pel	  20	  de	  desembre	  ha	  de	  ser	  
voluntat	  de	  tots	  els	  actors	  presents	  en	  aquesta	  cita	  amb	  les	  urnes	  defensar	  i	  vetllar	  
perquè	  les	  institucions	  i	  administracions	  competents	  actuïn	  amb	  neutralitat.	  	  
	  
El	  Ple	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès	  acorda:	  
	  

1. Exigir	  a	  la	  Junta	  Electoral	  neutralitat	  durant	  els	  períodes	  electorals	  
2. Instar	  a	  la	  Junta	  Electoral	  a	  fer	  públiques	  les	  retribucions	  que	  reben	  les	  

persones	  ‘civils’	  que	  les	  integren,	  així	  com	  el	  mecanisme	  per	  determinar-‐ne	  la	  
composició	  	  

3. Instar	  que	  la	  composició	  de	  les	  persones	  ‘civils’	  respongui	  a	  la	  pluralitat	  
política	  actual	  

4. Donar	  compte	  d’aquest	  acord	  a	  la	  Junta	  Electoral	  de	  Zona	  de	  Vilafranca,	  a	  la	  
Junta	  Electoral	  Provincial	  i	  a	  la	  Junta	  Electoral	  Central.	  	  

	  


