AVÍS
ELECCIONS A CORTS GENERALS 28 D’ABRIL DE 2019
SERVEI DE CONSULTA DEL CENS ELECTORAL
Mitjançant Reial Decret 129/2019 de 4 de març, publicat al BOE núm. 55 del 5 de març
de 2019, s’han convocat Eleccions a Corts Generals, que se celebraran el dia 28 d’abril
de 2019.
De conformitat amb allò que disposa l’art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, durant el període comprès entre els dies 11 i 18 de març,
tots dos inclosos, l’Ajuntament de Gavà mantindrà un servei informàtic de consulta
personal de les llistes electorals vigents en el municipi. La consulta es podrà realitzar,
prèvia identificació de la persona interessada, en els llocs i horaris següents:
LLOCS:

AJUNTAMENT DE GAVÀ –OAC-. Plaça de Jaume Balmes s/n
MUSEU DE GAVÀ. Plaça de Dolors Clua, 13-14
NOVA PISCINA DIAGONAL. Carrer de Sant Pere, 118

HORARIS:

Dilluns, dimecres i divendres (dies 11, 13, 15 i 18), de 9:00 a 14:30 hores
(OAC)
Dimarts i dijous (dies 12 i 14), de 9:00 a 19:00 hores (OAC)
Dissabte (dia 16),
d’11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores

(MUSEU) i
Diumenge (dia 17),

de 8:30 a 20 hores (NOVA PISCINA)
d'11:00 a 14:00 hores (MUSEU) i
de 8:30-14:00 hores (NOVA PISCINA)

Durant l’esmentat termini qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves
dades al Cens. Aquesta reclamació es presentarà mitjançant el model oficial de la
Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, directament en l’esmentada
Delegació (Via Laietana, 8 de Barcelona). A l’OAC de l’Ajuntament de Gavà també
s’admetran reclamacions els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens.
En virtut del que estableix l’art. 41.2 de la Llei Orgànica de règim electoral general, està
prohibida qualsevol informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en
el cens electoral, tret de les sol·licitades per conducte judicial.

