
A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GRANOLLERS 

 

ADRIÀ VIÑAS I GIRALT actuant en la meva condició de representant al municipi de 

Granollers de la candidatura Crida per Granollers-Candidatura d’Unitat Popular-Poble 

Actiu, davant d’aquest òrgan comparec i DIC: 

 

 Que l’article 55.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General especifica: «els ajuntaments tenen l'obligació de reservar llocs 

especials gratuïts per a la col·locació de cartells i, si s'escau, pancartes i 

cartells penjats a pals o fanals pel sistema anomenat de banderoles». 

 

 Que l’Ajuntament de Granollers no ha habilitat enlloc del terme municipal llocs 

especials gratuïts al carrer destinats en exclusiva a la col·locació de cartells, tal 

com l’obliga l’article 55.1 de la llei 5/1985 del Règim Electoral General. 

 

 Que aquesta situació difereix notòriament de la d’altres municipis com La 

Garriga, Mollet del Vallès o Barcelona, on els respectius Ajuntaments han 

disposat als seus carrers d’espais addicionals exclusius per a difusió de 

propaganda electoral. 

 

 Que, segons l’article 30.7 de la denominada «Ordenança dels espais d'us 

públic i civisme» de l’Ajuntament de Granollers, la propaganda electoral es 

regirà «per autoritzacions específiques» i aquesta candidatura no n’ha tingut 

constància ni notificació de l’existència de cap instrucció o autorització 

específica respecte a l’utilització de propaganda de cartells a la via pública 

durant la campanya electoral. 

 

 Que aquesta candidatura tampoc ha rebut per cap canal oficial cap notificació 

sobre la reserva de llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells tal 

com figura a l’article 55.1 de la llei 5/1985. Sí va rebre la de banderoles però 

amb comunicació informal via correu electrònic per part d’un tècnic municipal. 

 

 Que l’Ajuntament de Granollers només disposa a tot el terme municipal d’una 

vintena dels denominats «espais d’expressió», unes columnes on es poden 

penjar cartells amb cola adhesiva, la meitat dels quals es troben concentrats en 

una franja de 250 metres de carrer –a l’Avinguda del Parc—, havent-hi només 

una desena a la resta de barris de la ciutat.  

 

 Que aquests espais esmentats no són exclusius per a propaganda electoral 

sinó que es veuen continuadament sobreposats per altre tipus de propaganda 

comercial, cultural i, fins i tot, municipal. Aquesta qüestió també es presenta a 

la quinzena de petits plafons per enganxar amb cinta adhesiva que hi ha en 

algunes zones de la ciutat. 

 



 Que hi ha constància fefaent que en repetides ocasions durant la present 

campanya electoral, els dilluns 11 i 18 de maig, el servei de neteja municipal va 

retirar de molts d’aquests plafons cartells electorals de la candidatura Crida per 

Granollers-Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu. 

 

 Que tota aquesta situació plantejada és considerada des de la candidatura 

Crida per Granollers-Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu com un notori 

greuge que no respecta en cap cas els principis democràtics d’igualtat 

d’oportunitats ni de lliure expressió. Altres formes de fer arribar el missatge als 

possibles electors com les banderoles als fanals o els espais informatius 

radiofònics ja venen minvats en funció de la representació, mentre que aquests 

mètodes de lliure concurrència exposats anteriorment–i on les candidatures 

sense representació institucional tenim més oportunitats d’expressar-nos— 

esdevenen limitats pel propi Ajuntament a criteri polític de qui el governa, que 

òbviament ja compta amb molts més altres canals per fer arribar els seus 

missatges als electors. 

 

Per tot això, DEMANO: 

 

 Que la Junta Electoral de Zona de Granollers, dins de l’àmbit de la seva 

competència, tingui en compte el present escrit i es tingui en compte a l’hora 

d’obrir expedients sancionadors. 

 

 Que l’Ajuntament de Granollers corregeixi la situació. 

 

 Que per properes campanyes electorals, siguin municipals o d’altre tipus, 

s’habilitin a la ciutat de Granollers espais exclusius de propaganda electoral  

 

A Granollers, a 20 de maig de 2015 

  


