EDICTE núm. 9/2015
EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL

Per 233/2015, de 30 de març, han estat convocades les
eleccions locals que tindran lloc el proper dia 24 de maig de
2015.
S'informa que les darreres llistes tancades del cens
electoral trameses per l’INE (referides al dia 1-2-2015)
s'exposen al públic a l’únic efecte que les persones
interessades puguin passar per l'Ajuntament entre els dies 6
i 13 d'abril de 2015, durant hores d'oficina, per tal
d'examinar les inscripcions corresponents, i si escau, fer les
reclamacions que s’estimin adients.
Es recorda a tothom la gran importància que té el fet de
comprovar que totes les persones figuren inscrites així com
la correcció de les dades corresponents, ja que altrament les
possibles omissions i els errors poden ocasionar la
impossibilitat de fer efectiu el dret al vot.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement
Martinet, 1 d’abril de 2015
L'ALCALDE,

Josep Castells Farràs
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