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DEPARTAMENT: Alcaldia 
 
PROCEDIMENT: 

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

 
 
DECRET 
 
Sobre esmena del decret núm.  2017-1265, de 31.10.17, de 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 31.10.17, es va dictar el decret núm.  2017-1265, 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) 
 
Segon. Havent advertit un error material a l’acord segon de la part dispositiva, pel que 
fa a l’exclusió de disponibilitat del local Nexe-Espai de Cultura per a actes de 
campanya electoral, en el sentit que indica “llevat del local Nexe-Espai de Cultura el 
dia 18 de novembre de 2017, a partir de les 16:00 hores” , havent de ser el dia 18 de 
desembre de 2017.  
 
Tercer. Atès que segons allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
DECRETO:  
 
Primer. Corregir l’error material existent en la redacció de l’acord segon de la part 
dispositiva del  decret núm. 2017-1265, de 31.10.17, en el sentit que on diu:  
 

“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: 
 
(...) 
 
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. 
 
(...)” 



  

Pàgina 2 de 2 
 

  

 
Ha de dir:  
 

“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: 
 
(...) 
 
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 desembre de 2017 a partir de les 16:00 
hores. 
 
(...)” 

 
 
SEGON. 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.  
 
TERCER. 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 
Vicesecretari, dona fe 
 
Santiago González Castellanos  

   

Joan Carles Batanés Subirana   
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