
 

Expedient núm.: 636/2019
Assumpte: Reserva dels locals oficials i llocs públics per a la celebració d'actes de 
campanya electoral 
Data d'iniciació: 08 / de març / 2019

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 636/2019, relatiu a «Eleccions a Corts Generals 2019» 

II. Relació de Fets

Pel Reial Decret núm. 129/2019, de 4 de març, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat 
del dia 5 de març de 2019, han estat convocades les Eleccions a Corts Generals per al 
dia 28 d’abril de 2019.

III. Fonaments de dret

D'acord amb els articles 54, 55, 56 i 57 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del  
Règim electoral  general,  que disposen les obligacions del  ajuntaments de reservar 
locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la celebració dels actes de campanya 
electoral, d'una part; i de reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells 
i, si escau, pancartes i cartells penjats a pals o fanals pel sistema de banderoles, de 
l'altra.

Dins dels terminis de comunicació a la Junta Electoral de Zona del compliment de les 
obligacions  anteriors,  i  de  conformitat  amb  la  legislació  citada  de  règim  electoral 
general i l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local.

Per tot això,

RESOLC

Primer.  Designar  els  següents  locals  oficials  i  llocs  públics  d'ús  gratuït  per  a  la 
celebració d'actes de la campanya electoral.

- CEIPS en hores no lectives: La Sardana, La Jota, La Muñeira i Las Seguidillas
- Plaça La Sardana
- Plaça Major
- Auditori Municipal
- Parc Joan Oliver

Segon.  Senyalar  l'emplaçament  de les cartelleres  que es destinen a  la  col·locació 
gratuïta de cartells de propaganda electoral en:
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- Algarve / Via de la Plata
- Algarve / Porto
- Bètica (costat quiosc CAP)
- Biblioteca
- Burgos, 42
- Burgos / Costa Brava
- Cantàbric / Saragossa
- Costa Brava / Cantàbric (Farmàcia)
- Costa Brava, entre els números 6 i 8
- Costa Brava, 5-7 (parada bus)
- Eivissa (davant supermercat)
- Mallorca, 1
- Mediterrània, 2 i la Biblioteca
- Mediterrània, 16 (escales mecàniques)
- Mediterrània, 26
- Mediterrània, 34
- Menorca, 2
- Menorca (interior recinte petanca)
- Porto / Casal de Joves
- Porto, 15
- Plaça Major (direcció Mercat municipal)
- Plaça Major (Burgos / Banc de Sabadell)
- Plaça de la Sardana, davant núm. 18
- Via de la Plata / Porto (al costat del supermercat)
- Via de la Plata (davant del CEIP Las Seguidillas)

Tercer. Notificar la present resolució a la Junta Electoral de Zona als efectes previstos 
en la Llei Electoral General.

Ho  mana  i  signa  l'Alcaldessa,  senyora  Eva  Menor  Cantador.  Badia  del  Vallès, 
document signat electrònicament al marge, del qual com a secretària en dono fe.
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