
 

Decret de l’Alcaldia
Expedient núm.: 285/2019
Procediment: Eleccions Cortes Generales 2019

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

DE RESERVA DE LOCALS I LLOCS PÚBLICS D’ÚS GRATUÏT PER CELEBRAR ACTES 
DE LA CAMPANYA ELECTORAL DE LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS 

I AL SENAT A CELEBRAR EL 28 D’ABRIL DE 2019

Atès que en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 55, de data 5 de març, s’ha publicat el Reial  
Decret 192/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de  
convocatòria d’eleccions, a celebrar el dia 28 d’abril de 2019.

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.

RESOLC:

Primer.- Reservar, com a locals oficials i llocs públics d'ús gratuïta per celebrar actes de la 
campanya electoral  de les eleccions al  Congrés dels Diputats i  al  Senat, a celebrar el 
proper dia 28 d’abril de 2019, els següents:

Denominació Emplaçament Aforament
Centre Cívic Ernest Lluch

C/ Saragossa, s/n Banyeres del Penedès
70 persones, 
aproximadament

Centre Cívic de Saifores
Plaça de les Escoles, s/n Saifores

40 persones 
aproximadament

Centre Cívic de Sant Miquel
C/ Tomoví, 4 Sant Miquel

30 persones 
aproximadament

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

40 persones 
aproximadament

Plaça Centre Cívic Ernest Lluch
C/ Saragossa, s/n Banyeres del Penedès

400 persones 
aproximadament

Plaça de l’Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament

300 persones 
aproximadament

Aquests locals estaran disponibles de les 00:00 del dia 12 d’abril de 2019 fins a les 
00:00 del dia 26 d’abril de 2019. 

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

 



 

 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern Local i al Ple a la propera 
sessió que es celebri.

En dono fe
L’alcalde,            La secretària interventora tresorera accidental

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2019-03-07T12:20:17+0100
	Banyeres del Penedes
	Amadeu Benach Miquel - DNI 39689555L (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2019-03-07T12:40:51+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C IMMACULADA ROCIO SANTOS CUELLAS
	Ho accepto




