LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA OBRE EXPEDIENT SANCIONADOR A
L’ALCALDE DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Troben indicis de inauguració encoberta a l’acte del Parc Central fet el 6 d'abril,
en ple període electoral.
Guíxols des del 'Carrer - En Comú Podem va recórrer davant la Junta Electoral de
Zona la decisió presa per l’Alcalde de celebrar un acte d’obertura amb motiu de la
posada en marxa del Parc Central. Un acte que, en ple període electoral, GdC-EC
entenia que no es podia dur a terme per ser una inauguració encoberta prohibida per
la llei.
A partir d’aquesta queixa que la Junta Electoral va instar al govern de la ciutat a no fer
cap acte que vulnerés la llei electoral i va assabentar del seu acord al secretari i als
Mossos d’Esquadra perquè aixequessin acta de l’esdeveniment. La denominació
utilitzada a la convocatòria es indiferent. El principi bàsic és observar la neutralitat
política que ha de complir l’administració municipal en període electoral.
Malgrat l’avís, ni el partit de l’Alcalde, Carles Motas de “Tots per Sant Feliu” (TxSF), ni
el seu soci de govern, el PSC, van fer-ne cas i l’acte d’obertura es va fer. D’aquesta
manera es va canviar el recorregut previst inicialment per la caminada de la gent gran,
fent que acabés en el Parc Central, i es va muntar un escenari perquè cantés la coral
del Centre Cívic.
A més, el dia anterior s’havien repartit un fulls informatius on es podia vincular
clarament els titulars de l’acte que es feia en el Parc Central amb eslògans
propagandístics i de campanya de TSF.
Tot plegat ha portat a la Junta Electoral a pensar que l’acte podria amagar una
inauguració encoberta i ha incoat expedient administratiu sancionador a l'Alcalde, a
qui crida a declarar i que disposarà de 10 dies per fer les al·legacions que consideri
oportunes.
Guíxols des del Carrer – En Comú Podem s’ha queixat també de la publicació aquest
mes del butlletí municipal #GUIXOLS, en entendre que dóna més visibilitat de la que
seria procedent als partits del govern. En aquest sentit, la formació no descarta
presentar una nova queixa a la Junta Electoral de Zona.
Sant Feliu de Guíxols, 15.4.2109
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