Bellaterra, 23 de setembre de 2019

Estimada Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El proper dimarts 24 de setembre serà publicat el decret de convocatòria de les
eleccions generals del dia 10 de novembre. S’obrirà, d’aquesta manera, el període
electoral.

La Junta Electoral Central ha reiterat l’obligació de que totes las administracions
públiques mantinguin una escrupolosa neutralitat durant el període electoral, la qual
cosa inclou la prohibició d’exhibir símbols de caràcter partidista a edificis de
titularitat pública. La mateixa Junta Electoral ha indicat expressament que les
Universitats públiques estan subjectes a aquesta obligació de neutralitat1.

Com sap perfectament, en un edifici de la nostra Universitat es troba un mural de
grans dimensions amb símbols inequívocament partidistes. Concretament, a la
pintada es llegeix “Independència, Socialisme, Feminisme” i s’inclouen símbols
partidistes com una bandera estelada. La Junta Electoral Provincial de Barcelona ja
va acordar que una pintada idèntica a aquesta havia de ser retirada amb motiu dels
períodes electorals corresponents durant las eleccions generales d’abril i les
europees i municipals de maig. Aquest acord va comportar que la Junta Electoral de
Zona de Sabadell ordenés a la UAB la retirada d’aquest mural, la qual cosa es va fer
finalment.

En aquest cas els dubtes que l’equip rectoral de la UAB esgrimí per oposar-se a la
retirada de dita pintada: dels acords existents tant de la Junta Electoral Central, com
de la Provincial de Barcelona com de la de Zona de Sabadell es desprèn que en
període electoral un mural amb les característiques referides no pot estar present en
un edifici públic.

De fet, aquesta pintada no podria estar tampoc fora del període electoral, i es
lamentable que l’Equip de Govern de la Universitat no cuidi acuradament el
manteniment de la neutralitat de la institució i no evita el deslluïment dels béns
públics que estan sota la seva administració; però, en qualsevol cas, en període
electoral resulta completament inadmissible aquesta falta de neutralitat i, per tant,
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Acuerdo de la JEC 248/2019, adoptado en la sesión de 25 de abril de 2019,
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2019&idacuerdoinstruc
cion=67557&idsesion=934&template=Doctrina/JEC_Detalle

considerem que caldria manar la retirada de dita pintura per part de l’equip de govern
sense necessitat d’esperar a l’ordre de l’administració electoral.

Cada dia que passa en què es manté en un edifici públic un missatge partidista es
deslegitimen encara més els resultats electorals, es deteriora la qualitat de la nostra
democràcia i es devaluen els drets d’aquells que no comparteixen els plantejaments
ideològics reflectits a l’espai que hauria de ser de tots.

Pels motius expressats, confiem en que quan abans millor i, en tot cas, abans que
s’iniciï el període electoral (el dia 24 de setembre) es procedeixi a la retirada de la
referida pintada.

Traslladarem aquest escrit també a la Junta Electoral de Zona de Sabadell i a la Junta
Electoral Central.

Atentament.

Julia Moreno. Presidenta de S’ha Acabat!

