
 Condicions d’ús per a comerços i empreses 

 L’eBando  Comercial  és  una  eina  de  comunicació  i  difusió  comercial  per  a  tots  els 
 comerços  i  empreses  del  municipi.     Un  recurs  digital  en  format  de canal  de  difusió 
 comercial adreçat a la ciutadania de l’Espluga i la comarca. 

 Condicions d’ús per a comerços i empreses: 

 •  No  es  publicaran  ofertes,  promocions  o  informacions  amb  missatges  ofensius. 
 Tampoc  missatges  o  anuncis  que  continguin  textos  i  imatges  discriminatòries  per  raó 
 de  gènere,  orientació  sexual,  sexista,  bel·licista,  racista,  xenòfoba,  vulnerabilitat  social  o 
 econòmica. 

 •  Per fer una publicació caldrà  enviar un correu electrònic  a 

 veu.publica@esplugadefrancoli.cat  o adreçar-se a la  Oficina d’Atenció Ciutadana 

 (Carrer de Torres Jordi, 16), amb les següents dades: 

 ●  Títol de la publicació 
 ●  Text de l’anunci (entre 70 i 100 paraules) 
 ●  Imatge adjunta (si s’escau) 
 ●  Data de publicació 

 •  Els  preus  per  les  publicacions  els  determina  l’ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  la 
 prestació del servei de veu pública de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. 

 •  El  preu  públic  per  publicació  és  de  2,92€,  que  s’haurà  de  satisfer  a  la  Oficina 
 d’Atenció  Ciutadana  (Carrer  de  Torres  Jordi,  16)  o  bé  fent  una  transferència  bancària 
 (  caldrà adjuntar comprovant al correu de petició  ). 

 ●  Assumpte: “  Nom empresa -  Ebando Comercial  ” 
 ○  Banc Santander: ES68 0030 2080 9508 7000 1271 
 ○  Banc Sabadell: ES27 0081 1920 4200 0100 0606 
 ○  Caixabank: ES51 2010 0136 9702 0000 2785 
 ○  BBVA: ES65 0182 6035 4202 0001 0681 

 •  Totes  les  publicacions  tindran  una  durada  de  7  dies  naturals  a  partir  de  la  seva 
 publicació i no es contempla el pregó a la veu pública. 

 •  La  gestió  del  canal  comercial  de  l’Espluga  es  desenvolupa  des  de  l’Ajuntament  de 
 l’Espluga de Francolí. 

 • S’hi poden anunciar totes les empreses i comerços del municipi. 
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