MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE LES
DIFERENTS CANDIDATURES A LES PROPERES ELECCIONS
MUNICIPALS
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que en una democràcia és
imprescindible la igualtat d’oportunitats entre els diferents partits i candidatures que es
presenten en qualsevol procés electoral. Creiem que aquesta igualtat de condicions no
només ha de ser entre els partits i candidatures amb representació a la cambra en
procés electoral, sinó que s’hauria de fer extensiu a totes aquelles opcions que no en
tenen. Entenem de la dificultat que això pot comportar en comicis on s’hi presenten
desenes de candidatures, tot i que també és prou conegut que hi ha estats on s’han
trobat mecanismes per garantir molt més la igualtat de condicions que no pas a l’Estat
Espanyol.
Ara bé, és en comicis com els municipals on creiem que és més fàcil que es pugui
garantir un procés electoral més just per aquelles opcions que no es troben
representades al consistori i per tant, creiem que les properes eleccions municipals del
24 de maig poden esdevenir una bona oportunitat perquè l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú faci un pas endavant per garantir un procés electoral més just, on totes les
formacions polítiques tinguin exactament les mateixes oportunitats de donar-se a
conèixer a la ciutadania.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords:
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a garantir la igualtat
d’oportunitat entre tots els partits polítics i candidatures als comicis municipals del
proper 24 de maig, tinguin o no representació al consistori actual, només limitant-ho a
aquells partits que demostrin actituds racistes, xenòfobes, homòfobes, masclistes o
que defensin postures contràries al respecte dels drets humans.
2. L’Ajuntament cedirà els mateixos espais per a la publicitat electoral a totes les
candidatures independentment de la seva representació al consistori sempre i quan no
incompleixin el primer acord.
3. L’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’habilitar un, o varis, espais en punts
cèntrics i concorreguts de la ciutat on cada una de les candidatures, que concorrin a
les properes municipals, tinguin un espai per poder explicar la seva proposta i el seu
programa electoral a la ciutadania.

4. L’Ajuntament insta a ICVSAM a que faci seus aquests acords i que per tant, destini
els mateixos espais publicitaris i a que faci el mateix tractament, incloent-hi els debats
electorals, a totes les candidatures que es presentin a les properes eleccions
municipals a Vilanova i la Geltrú i que no incompleixin el primer acord.

