ELECCIONS A LA CAMBRA DE BARCELONA.
DELEGACIÓ I MANDAT DE VOT
Benvolgut/da gestor/a,
Com a client teu i amb la confiança que ens tenim mútuament, vull sol·licitar-te que duguis a terme
una gestió en nom nostre.
• Properament se celebraran eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona i la nostra societat
hi vol participar en les mateixes.
• Les eleccions es duran a terme de manera electrònica remota del 2 al 7 (només fins les 9:00 h.)
de maig, i de manera presencial a les delegacions de la Cambra el dia 8 de maig.
• La votació electrònica remota requereix disposar del certificat digital homologat.
• Com sou vosaltres qui l’utilitzeu habitualment per als nostres actes administratius, vull fer una
Delegació i Mandat de vot en la teva persona.
Resto a la teva disposició per a qualsevol aclariment i una cordial salutació.
Amb el present document degudament signat, declaro a tots els efectes la meva voluntat de
participar en les eleccions a la Cambra de Barcelona i explicito el corresponent mandat al meu
gestor/a perquè, utilitzant el nostre certificat digital, ens representi i exerceixi el nostre dret
a vot de manera electrònica remota entre el 2 i el 7 (només fins les 9:00 h.) de maig i en favor
del/s candidat/s assenyalats.
Un cop formalitzada la votació, sol·licito que es demani el comprovant de vot i que se’m remeti
una còpia per correu electrònic.
RAÓ SOCIAL
(omple tants formularis com raons socials tinguis)
NIF

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL

(Si la meva empresa està censada en un sol grup d’activitat vull emetre un sol vot, i si ho està en més
d’un, vull votar en cada un dels grups).
Vull votar l’empresa/es que consti/n a:
Candidatura Enric Crous & José Mª Torres (www.crous2019cambra.cat)
Candidatura ANC-CCN (www.tuvotestucomptes.cat)
Candidatura Ramon Masià (www.anemperfeina2019.com)
Candidatura Carlos Tusquets (www.equipcambratusquets.com)
Candidatura 50a50 (www.50a50.org)
Altres opcions
Signatura Representant legal
PASSOS A SEGUIR PELS ASSESSORS/ES PER VOTAR ELECTRÒNICAMENT AMB MANDAT DE VOT
1. Accedir a www.cambrabcn.org i al portal Eleccions amb el Certificat Digital instal·lat
2. El web ens indicarà el/s Grup/s en que l’empresa/autònom pot votar
3. Accedir al web de la Candidatura de la que es té el Mandat de vot i anotar quines són les empreses
candidates que pertanyen al/s Grup/s en que l’empresa/autònom pot votar
4. Tornar a www.cambrabcn.org i al portal Eleccions i exercir el vot per les empreses anotades
5. Demanar el comprovant de vot

