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DEPARTAMENT: Alcaldia 
 
PROCEDIMENT: 

- Núm.: 1421/2017 
- Nom: Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 

 
 
DECRET 
 
Sobre comunicació de llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i 
els locals oficials i públics per la realització gratuïta d’actes de campanya 
electoral i convocatòria de sessió extraordinària del Ple per la celebració de 
sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals 
(Eleccions al Parlament de Catalunya 2017) 
 
Primer. En data 28 d’octubre de 2017, s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) 
número 261 el Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, que es celebraran el proper dia 21 de 
desembre de 2017.  
 
Segon. Conforme s’estableix a l’article 4 d’aquesta disposició, la campanya electoral 
durarà 15 dies i començarà a les 0 hores del dia 5 de desembre de 2017 i finalitzarà a 
les 24 hores del dia 19 de desembre de 2017.  
  
Tercer. L’article 56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general estableix que els ajuntaments, dins dels 7 dies següents a la convocatòria, 
comunicaran els emplaçaments disponibles per la col·locació gratuïta de cartells i, en 
el seu cas, pancartes i banderoles a la corresponent Junta Electoral de Zona. 
 
Quart. L’article 57.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general estableix que els ajuntaments, dins dels 10 dies següents al de la 
convocatòria, comunicaran a la corresponent Junta Electoral de Zona que, a la seva 
vegada ho posa en coneixement de la Junta Provincial, els locals oficials i els llocs 
públics que es reserven per la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. 
 
Cinquè. Segons es regula a l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985 citada, el sorteig 
públic per la formació de les meses electorals es realitzarà entre els dies vigèsim 
cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Comunicar a la Junta Electoral de Zona (Manresa) els emplaçaments 
disponibles per la col·locació gratuïta de cartells i, en el seu cas, pancartes i 
banderoles en el marc de la campanya electoral per les eleccions al parlament de 
Catalunya del dia 21 de desembre de 2017 conforme les següents regles: 
 

1. Modalitats de propaganda autoritzada: 
 

- Cartells 
- Pancartes 
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- Cartells penjats a pals o fanals pel sistema de banderoles 
 

- La instal·lació de cartells es realitzarà en fanals i pals de suport i en els taulers 
que s’instal·lin en les ubicacions indicades a l’apartat “ Taulells d’anuncis 
específics per l’adhesió de propaganda electoral “  que figura a la pàgina 3 
d’aquest decret i al seu Annex III. La instal·lació de cartells mitjançant sistema 
de suport rígid requerirà la subjecció d’aquests elements amb punts de suport. 
 

- La instal·lació de pancartes es podrà realitzar fent servir com suport els pals o 
fanals existents al municipi sempre i quan no afecti a la seguretat de la 
instal·lació ni alteri la visibilitat respecte a la seguretat en el transit (en aquest 
sentit resta exclosa la col·locació de pancartes en les baranes que delimiten la 
via en zona de ponts), llevat dels emplaçaments que a l’apartat 2 d’aquest 
decret s’inclouen expressament.  

 
- La instal·lació de banderoles es podrà realitzar en tots els fanals i pals 

instal·lats al terme municipal, llevat dels emplaçaments que a l’apartat 2 
d’aquest decret s’inclouen expressament. 

 

Respecte a la instal·lació d’elements de propaganda en pals resten exclosos els 
elements corresponents a senyalització vial vertical, semàfors i els arbres i altres 
elements de vegetació natural. 
 
En qualsevol cas, els sistemes de suport que es facin servir han de garantir que no es 
causin danys al mobiliari urbà. 
 
 

2. Emplaçaments per la ubicació de propaganda 
 
Pals o faroles (sistema de banderoles, cartells i pancartes): 
 
Tot el terme municipal amb exclusió de la zona de proximitat de la plaça de la Vila, 
tram compres entre els números 26 (parells) / 29 (senars) fins els números 68 (parells) 
/ 59 (senars). 
 
No s’autoritza la instal·lació de pancartes en altres elements del mobiliari urbà 
existents al municipi (específicament en relació a baranes que delimiten espais públics 
recreatius – parcs – i vies i camins públics). 
 
S’exclou expressament la possibilitat de col·locació de pancartes i cartells en les 
baranes existents (plànols d’emplaçament de zones d’exclusió incorporats com annex 
I): 
 

 en la proximitat del número 5 del carrer Angel Guimerà (vessant dreta des de 
l’accés al municipi procedent de Manresa – carretera N-141-c);  

 

 en la proximitat de la zona d’accés al nucli urbà per la carretera N-141-C a 
l’alçada del km 6 (vessant dreta procedent de Torroella de Baix, al costat del 
tòtem informatiu relatiu a municipis agermanats amb Sant Fruitós de Bages); 
 

 en la passarel·la situada sobre la carretera N-141-C en la zona d’accés a la 
Rosaleda  
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La instal·lació de qualsevol tipus de propaganda resta limitada només per la regulació 
vigent en cada moment en matèria de processos electorals respecte a proximitat a 
col·legis electorals i per les condicions de seguretat per la seva instal·lació i la 
seguretat del trànsit i dels usuaris de la via. 
 
La brigada municipal vetllarà perquè, en la data d’inici de la campanya municipal, les 
cartelleres estiguin lliures de qualsevol altre anunci.  
 
 
Taulells d’anuncis específics per l’adhesió de propaganda electoral (plànols 
d’ubicació incorporats com annex II). 
 
Nucli urbà: 
 
Plaça Alfred Figueras  
Plaça Alcalà del Valle  
Carretera de Vic (a l’alçada del número 100)  
Carretera de Brucardes (al costat de l’accés al pavelló)  
Plaça Salvador Espriu  
Plaça Miquel Martí i Pol 
 
Pineda de Bages: 
 
Plaça de l’Església 
Zona verda delimitada per c/ Pirineus – c/ Pastor – c/ Poal 
 
Les Brucardes: 
 
Avinguda de les Brucardes / carrer del Mirador del Bages 
Carrer Font / carrer Mare de Déu de Núria 
 
La Rosaleda: 
 
Carrer Major (zona rotonda N-141c)  
Espai delimitat per carrer Lledoner / carrer Colon / carrer Principal 
 
Torroella de Baix: 
 
Espai ubicat entre carrer del Sòl – Carrer del Torrent – Carrer Sant Genís 
Plaça del Torrent 
 
Segon. Comunicar a la Junta Electoral de Zona de Manresa els locals oficials i llocs 
públics que es reserven per la realització gratuïta d’actes de campanya en el marc de 
la campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 21 
de desembre de 2017 segons la següent relació: 
 
Nucli: 
 
Locals 

 
 Casal Cultural (Carretera de Vic, núm. 1-3). 
 Nexe Espai de Cultura (Plaça Alfred Figueres, s/n) 
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Espais 

 
 Parc del Bosquet (Avinguda Jaume I, s/n). 
 Plaça Onze de Setembre. 

 
 
L’horari disponible respecte a aquests locals i espais és de 9:30 a 22:00 tots els dies 
de la setmana durant el període de campanya electoral, llevat del local Nexe Espai de 
Cultura el dia 18 de novembre de 2017 a partir de les 16:00 hores. 
 
Fora dels espais i locals designats (ni en horaris diferents dels assignats per la Junta 
Electoral de zona respecte dels espais i locals reservats), l’Ajuntament no concedirà 
cap espai durant la campanya electoral per la realització d’actes electorals. 
 
Tercer. Convocar el Ple municipal, en sessió extraordinària, per al dijous 23 de 
novembre de 2017, a les 13:00 hores, en primera crida, al saló de sessions de la Casa 
de la Vila, amb el següent ordre del dia:  
 

ASSUMPTE EXPEDIENT 

Únic. Designar mitjançant sorteig públic els presidents i vocals, 
titulars i suplents, que han de formar les meses en les eleccions al 
Parlament de Catalunya convocades pel Reial Decret 946/2017, de 
27 d’octubre (BOE de 28 d’octubre de 2017). 

1421/2017 

 
Quart. Notificar aquest acord a la Junta Electoral de Zona de Manresa, als regidors 
municipals, a en Sergio Garcia Barreto (cap tècnic de la brigada municipal), a la Policia 
Local i als encarregats de la gestió de locals i espais afectats per aquesta resolució.  
 
Cinquè. Declarar que  
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència  en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
 

Participació de la persona que firma 
Alcalde, disposa 

  Participació de la persona que firma 
Secretari, dona fe 
 
Josep Gonzalez Ballesteros 

   

Joan Carles Batanés Subirana   
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Annex I 
 
Zones d’exclusió expressa per la ubicació de cartell i propaganda respecte a baranes: 
 

 en la proximitat del número 5 del carrer d’Angel Guimerà (vessant dreta des de 
l’accés al municipi procedent de Manresa – carretera N-141-c): 
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 en la proximitat de la zona d’accés al nucli urbà per la carretera N-141-C a 

l’alçada del km 6 (vessant dreta procedent de Torroella de Baix, al costat del 
tòtem informatiu relatiu a municipis agermanats amb Sant Fruitós de Bages): 
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 en la passarel·la situada sobre la carretera N-141-C en la zona d’accés a la 

Rosaleda  
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Annex II 
 
Plànols de plafons per cartells 
 
Nucli urbà 
 
6 plafons metàl·lics 
 
Plaça Alfred Figueres (1) 
Plaça Alcalà del Valle (2) 
Carretera de Vic (a l’alçada del número 100 (3) 
Carretera de Brucardes (al costat de l’accés al pavelló) (4) 
Plaça Salvador Espriu (5) 
Plaça Miquel Martí i Pol (6) 
 

 
 

1 

5 

3 

4 

2 

6 
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Pineda de Bages 
 
2 plafons metàl·lics 
 
Plaça de l’Església (1) 
Zona verda delimitada per c/ Pirineus – c/ Pastor – c/ Poal (2) 
 

 
 

1 
2 
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Les Brucardes 
 
2 plafons metàl·lics 
 

Avinguda de Les Brucardes / carrer del Mirador del Bages (1) 
Carrer Font / carrer Mare de Déu de Núria (2) 

 

 

1 

2 
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La Rosaleda 
 
2 plafons metàl·lics 
 

Carrer Major (zona rotonda N-141c) (1) 
Espai delimitat per carrer Lledoner / carrer Colon / carrer Principal (2) 

 

 
 

1 

2 
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Torroella de Baix 
 
2 plafons metàl·lics 
 

Espai ubicat entre carrer Sant Fruitós – Carrer del Torrent – Carrer Sant Genís (1) 
Plaça del Torrent (2) 

 

 
 
 

2 

1 
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