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Sancionen l'Ajuntament de
Torrelameu per repartir fulls
informatius en període electoral
La Junta Electoral de Zona considera que el consistori en qüestió hauria vulnerat el
"principi de neutralitat política", arran d'una denúncia

Imatge de l'Ajuntament de Torrelameu | Arxiu

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Balaguer ha acordat obrir expedient sancionador a
l'Ajuntament de Torrelameu (Noguera) per haver distribuït entre els veïns diferents documents i
fulls informatius en període electoral.
En una resolució del 13 de maig arran d'una denúncia de Junts per Torrelameu, la JEZ sosté que
el consistori hauria vulnerat l'article 50.2 de la LOREG i "el principi de neutralitat política que
durant els períodes electorals els càrrecs públics han de respectar escrupolosament". En concret,
fa referència a l'enviament per part de l'Ajuntament de cinc documents que la Junta Electoral de
Zona considera informació sobre assoliments i èxits de la gestió del govern municipal.
La JEZ de Balaguer es refereix a l'enviament als veïns de Torrelameu d'un full sobre els comptes
anuals del 2018 (enviat el 4 d'abril), d'un escrit sobre assoliments en la gestió (10 d'abril), d'un
altre sobre la gestió de subvencions (3 de maig), del document 'Economia: diferents maneres de
servir Torrelameu (9 de maig) i del full informatiu sobre el cost de servei de les escombraries
(enviat el 9 de maig).
L'article 50.2 de la LOREG disposa que des de la convocatòria de les eleccions i fins que se
celebrin "queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels
poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi
imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per
alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".
https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/33092/sancionen/ajuntament/torrelameu/repartir/fulls/informatius/periode/electoral
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