INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA DE SIGNATURES (ILP)
Qui pot signar?
o

Tan sols els ciutadans espanyols, que poden votar.

o

Les persones que tenen modificada la seva capacitat d’obrar (incapacitació)
poden signar si conserven el dret a vot, és a dir, si reben la butlleta de votació
del Cens Electoral.

On i com es pot signar?
o

Les signatures es recolliran als plecs. Cada plec conté espai per a 36 signatures.

o

Les entitats interessades han de demanar els plecs a Dincat. Només seran vàlids
els plecs originals de Dincat (no es poden fer fotocòpies).

o

La persona de contacte de Dincat és Francesc Fortún ffortun@dincat.cat.

o

S'han d'emplenar totes les dades al plec. És IMPRESCINDIBLE que figurin el
nom, els 2 cognoms, DNI amb lletra, data de naixement i signatura. Si no
estan omplerts aquests camps, la signatura NO ES VÀLIDA.

Com i quan es lliuren els plecs ja signats?
o

Cada entitat designarà una persona de referència i contacte que s’encarregarà de
la recollida de signatures.

o

Cada primer de mes es farà el recompte dels plecs degudament complimentats i
signats. És convenient que es completi el plec sencer per aprofitar-lo al màxim.

o

Els plecs es faran arribar a ALLEM per a la província de Lleida i al delegat
territorial de Tarragona per a aquesta província.

o

Per a la recollida dels plecs per a la província de Barcelona i Girona se
n’encarregarà Dincat. Per recollir-los s’ha d’avisar a Francesc Fortún mitjançant
el correu electrònic ffortun@dincat.cat

o

La recollida de signatures acaba el 16 de setembre. Els últims plecs els
hem de tenir a Dincat entre l’1 i el 10 de setembre, com a màxim.

Contacte per a dubtes:
o

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb Francesc Fortún al telèfon de
Dincat 93 490 16 88

