
 

DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 1390/2017
Assumpte:  Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les 
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Atès que en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 261, de data 27 d’octubre, s’ha publicat el  Reial 
Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria  
d’eleccions, a celebrar el dia 21 de desembre de 2017.

Vist el contingut de l’article 56.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, què estableix que els ajuntaments han de comunicar a la junta electoral de zona els 
emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, als efectes de la celebració 
de la corresponent campanya electoral per part dels diferents candidats, partits, federacions, 
coalicions o agrupacions que es presenten a les eleccions. Aquesta comunicació s’ha de fer 
dins dels set dies següents a la convocatòria de les eleccions.

Vist el contingut de l’article 57.1, en relació amb el 55, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,  
del  règim  electoral  general,  estableix   que  els  ajuntaments  han  de  comunicar  a  la  Junta 
Electoral de Zona els locals oficials i els llocs públics reservats perquè els diferents candidats,  
partits,  federacions,  coalicions  o  agrupacions  que  es  presentin  a  les  eleccions  realitzin, 
gratuïtament, els actes de la campanya electoral. Aquesta comunicació s’ha de fer dins dels 
deu dies següents a la convocatòria de les eleccions.

Per tot això,

RESOLC:

Primer.- Proposar com a representants de l’Administració per obtenir informació dels resultats 
de l’escrutini en les properes eleccions del Parlament de Catalunya, les persones següents:

Nom i Cognoms Càrrec  (Titular  / 
Suplent)

Districte – Secció – Mesa

Núria Mañé Palau Titular 1 – 1 – A/B
Beatriz Blasón Berdasco Titular  1 – 2– A/B
Rocio Santos Cuellas Suplent 1 – 1 – A/B
Birgitte-Amada Knoph Suplent 1 – 2– A/B

Segon.- Designar  a  la  Sra.  Beatriz  Blasón  Berdasco  com  a  col·laboradora  immediata  del 
Secretari-interventor  en  les  tasques  administratives  d’aquestes  eleccions  al  Parlament  de 
Catalunya.

Tercer.- Comunicar que les persones designades per col·laborar en aquest procés electoral del 
dia 21 de desembre de 2017:

Manuel Serrano Rivas
Pere Almendarez Rull

Quart.- Establir que el sorteig per triar els Membres de les Meses Electorals es farà el dia 23 de 
novembre de 2017 a les 18:30 a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Cinquè.-  Encomanar  a  Secretaria  que  es  faci  la  reunió  amb  els  membres  de  les  Mesas 
Electorals,  com  també  als  titulars  dels  Representants  de  l’Administració,  per  explicar  les 

 



 

instruccions corresponents. Aquesta reunió es farà el dia 14 de desembre de 2017 a les 18:00 
hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

Ho mana i  signa el  Sr. Amadeu Benach i Miquel,  a Banyeres del  Penedès, davant meu la 
secretària interventora tresorera accidental, Inmaculada Rocio Santos Cuellas, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretària Interventora Tresorera Accidental

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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