Eleccions a la Cambres de Comerç
Candidatura

CAMBRES: EINES DE PAÍS

QUI POT VOTAR?
Tenen dret de vot les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), grans
empreses, cooperatives, autònoms, entitats i comunitats de béns que faci més de
2 anys que han iniciat l’activitat.
ATENCIÓ!! Per votar no cal ser soci de la Cambra ni haver pagat cap quota.

COM PUC VOTAR: PAS A PAS
PAS 1: SOC AL CENS?
Consulta si ets al cens a www.cambrabcn.org/cens i busca tots els NIF que tinguis, com a
empresa i com a autònom. Al final de la pàgina, trobaràs a quin grup i categoria pertany el
NIF que has introduït i al qual podràs votar. Anota’ls tots.
ATENCIÓ!! Si no hi ets, en període electoral, prova de votar igualment! El cens és
incomplet i ple d’irregularitats. Potser hi ets, però no hi surts!

PAS 2: VULL VOTAR LA CANDIDATURA EINES DE PAÍS
Consulta el web www.tuvotestucomptes.cat per tenir tota la informació que et cal. Hi trobaràs
els candidats i les candidates de cada grup i categoria, i podràs saber a qui podràs votar
del teu grup i categoria.
ATENCIÓ!! Hi ha tres grups que tenen més d’un candidat: ELS POTS VOTAR TOTS!
• Grup 12, categoria 4: té 3 candidats
• Grup 8, categoria 7: té 2 candidats
• Grup 9, categoria 1: té 2 candidats

PAS 3: VOTACIÓ
• Telemàticament: del 2 al 6 de maig. Segueix aquesta ruta:
www.cambrabcn.org > eleccions 2019 > introdueix el teu NIF (si en tens més d’un, l’un
darrere l’altre) > vota el candidat o candidats d’Eines de País (indicats amb el logo

)

ATENCIÓ!! És obligatori el certificat digital (si no el tens, només podràs votar
presencialment).
• Presencialment: dimecres, 8 de maig, de 10 a 18 h. La delegació de Barcelona és a
Diagonal, 452.
Consulta altres delegacions fora de Barcelona a:
https://www.cambrabcn.org/on-som/punts-de-servei
ATENCIÓ!! Porta el DNI si ets autònom i, a més, l’escriptura de constitució o poders si
votes com a empresa.

Per rebre més informació i saber quins actes de campanya fan els candidats, segueix-nos
a les xarxes socials:
Telegram: https://t.me/einespais
Twitter: @EinesdePais

