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:

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.- Reservar, com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells per a la
campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el proper dia 21 de
desembre de 2017, els espais següents:
Emplaçament
Carrers i places públiques de tot el municipi

Lloc

Superfície

Fanals

Segon.- Reservar, com a locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per celebrar actes de la
campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el proper dia 21 de
desembre de 2017, els següents:
Denominació
Centre Cívic Ernest Lluch
Centre Cívic de Saifores
Centre Cívic de Sant Miquel

Emplaçament
C/ Saragossa, s/n Banyeres del Penedès
Plaça de les Escoles, s/n Saifores
C/ Tomoví, 4 Sant Miquel

Centre Cívic del Priorat de
C/ Ametller, 23 Priorat de Banyeres
Banyeres

Aforament
70 persones,
aproximadament
40 persones
aproximadament
30 persones
aproximadament
40 persones
aproximadament

Aquests locals estaran disponibles del dia 5 de desembre de 2017 a 19 de desembre de 2017.

Codi Validació: 5ALHTPY7WSALK97G6YDM24GFS | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

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.

Número : 2017-0133 Data : 07/11/2017

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.
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Tercer.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona mitjançant un certificat
acreditatiu del mateix.

Quart.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.
Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.
Vist i plau
Secretari Interventor Tresorer
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Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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