ANUNCI
S’informa a tots els ciutadans que amb motiu de la celebració el proper dia 28 d’abril
de les Eleccions Generals i conforme a l’establert a l’article 39.2 de la Llei orgànica
5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per la Llei orgànica
2/2011, l’Ajuntament està obligat a mantenir un servei de consultes de les llistes
electorals vigents pel període comprès entre el 11 i el 18 de març, ambdós
inclosos, d’enguany.
La consulta podrà efectuar-se a les oficines Municipals (Plaça de la Vila, 1)
prèvia identificació de l’interessat i qualsevol persona podrà presentar reclamació
dirigida a la DPOCE pel que fa a les seves dades censals, pel que la Corporació
disposa dels oportuns impresos de reclamació sobre inclusió, exclusió i modificació
de dades censals pel cas que sigui necessari.
“Dins el termini anterior, qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals,
tot i que només podran ser tingudes en compte les que facin referència a la
rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa
circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la
circumscripció tenint dret a això. Seran acceptades aquelles reclamacions
presentades durant el període d'exposició quan la inscripció de l'elector va ser
donada de baixa com a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió
indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament.
(RESOLUCION 23 de gener de 2017, Oficina del Cens Electoral).
No seran tingudes en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència
d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb
posterioritat al 28 de desembre de 2018 (Resolució de 27 d'octubre de 2014, de
l'Oficina del Cens Electoral sobre reclamacions a les dades d'inscripció en el cens
electoral) i en aquest cas exercir el seu dret de sufragi actiu en la secció
corresponent al seu domicili anterior.”
El que es fa saber per a coneixement general.
Palau-solità i Plegamans, 8 de març de 2019
La secretària acctal.,
Sandra Cortiella Salvador
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