
 

 

 

JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

De conformitat amb el que hi ha disposat en l’article 31.2 i 3 de la Llei 1/1987, 

de 31 de març, electoral valenciana, com també el que estableix l'apartat tercer de la 

Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, dictada per la Junta Electoral Central, sobre distribució 

d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública 

i delegació de competències en les juntes electorals de comunitat autònoma i provincials 

en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015, la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana té competència per a efectuar la distribució dels temps corresponents a 

l'emissió d'espais gratuïts de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació –ràdio i 

televisió– de titularitat pública l'àmbit de difusió del qual siga la Comunitat Valenciana, 

en relació amb les eleccions a les Corts i les eleccions municipals que se celebraran el 

pròxim 22 de maig de 2011. 

 

 En virtut del que s'ha exposat anteriorment, la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana, en la reunió del dia 27 d'abril de 2015, ha adoptat l'acord següent: 

 

 Primer. Constituir la Comissió de Ràdio i Televisió prevista en l'article 31.2 i 3 

de la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana, la qual elevarà a la Junta 

Electoral de la Comunitat Valenciana la proposta de distribució dels temps 

corresponents a l'emissió d'espais gratuïts de propaganda electoral en cada mitjà de 

comunicació –ràdio i televisió– de titularitat pública l'àmbit de difusió del qual siga la 

Comunitat Valenciana, en relació amb les eleccions a Les Corts i les eleccions 

municipals que se celebraran el pròxim 24 de maig de 2015. 

 

 Segon. La Comissió de Ràdio i Televisió estarà composta per un representant de 

les formacions polítiques següents: 

 

- PARTIDO POPULAR 

- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

- COALICIÓ COMPROMÍS 

- COALICIÓ ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ–ELS VERDS–

ESQUERRA REPUBLICANA PAÍS VALENCIÀ-ALTERNATIVA SOCIALISTA: 

ACORD CIUTADÀ. 

 

 Aquests representants votaran mitjançant vot ponderat d'acord amb la 

composició de les Corts a l'inici de la VIII Legislatura. 

 

 TERCER: Sol·licitar a les candidatures expressades que designen la persona 

que, en la seua representació, formarà part de la comissió esmentada. El termini per a 

efectuar la designació conclourà el dimarts 28 d'abril de 2015 als 18.30 hores. 

 

QUART: Facultar la presidenta de la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana perquè, una vegada efectuada la designació expressada, convoque la reunió 



 

 

constitutiva de la Comissió de Ràdio i Televisió, a la qual assistirà, representant-la, el 

vicepresident de la Junta Electoral. 

 

CINQUÈ: Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs davant la Junta 

Electoral Central d'acord amb el procediment i el termini establerts en l'article 21 de la 

LOREG i en la Instrucció de la Junta Electoral Central 11/2007, de 27 de setembre. 

 

 

Palau de les Corts Valencianes 

      València, 27 d’abril de 2015 

 

 

 

 

La presidenta 

PILAR DE LA OLIVA MARRADES 

 

 

El secretari  

FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN 

 

 

 


