
JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

La Junta Electoral de la Comunitat, en la reunió del 30 d’abril de 2015, ha pres 

coneixement de l’escrit RE 1669, recurs presentat pel representant general d’Unión, Progreso 

y Democracia UPyD, contra la Resolució 22/2015, de 27 d’abril, de la JECV, sobre la 

distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.  

 

El dit recurs, seguint instruccions de la Presidència de la Junta Electoral de la 

Comunitat Valenciana, de conformitat amb la Resolució 04/15, va ser tramès el 29 d’abril per 

a donar tràmit d’audiència als representants generals de les candidatures que concorren a les 

eleccions a Corts Valencianes, i els va concedir un termini màxim per a la presentació de les 

al·legacions que es consideraren oportunes, que ha finalitzat a les 10.00 hores del dia d’avui, 

sense que haja formulat al·legacions cap candidatura. 

 

Vist el que disposen els articles 62, 63, 64 i 188 de la LOREG, i també el que disposa 

la Instrucció 2/15, de la Junta Electoral Central, de 15 d’abril, sobre distribució d’espais 

gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i 

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

relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015, havent-se acreditat i comprovat per aquesta 

Junta Electoral que la candidatura UPyD s’ha presentat a les eleccions municipals en 

circumscripcions que en el còmput total comporten una població de dret superior al 50 % de 

la població de la Comunitat Valenciana, ha adoptat la següent Resolució: 

 

 1. Estimar el recurs presentat pel representant general d’Unión, Progreso y 

Democracia UPyD, contra la Resolució 22/2015, de 27 d’abril, de la JECV, sobre la 

distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral, i assignar a la dita candidatura 10 minuts 

d’espais gratuïts de propaganda electoral en el bloc 2, eleccions municipals, en els mitjans de 

comunicació de titularitat pública l’àmbit de difusió dels qual siga la Comunitat Valenciana, i 

queda modificada per tant en el dit apartat la Resolució 22/15 amb la incorporació de la 

candidatura UPyD. 

 

 2. Traslladar aquesta resolució al representant general d’UPyD i a la Comissió de 

Ràdio i Televisió constituïda per aquesta Junta Electoral. 

 

Palau de les Corts Valencianes  

València, 30 d’abril de 2015 
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