
 

 

 

 

 

Depenent de la Demarcació a la qual tinguis inscripció, quan entris al portal de votacions 
t’apareixeran les diferents eleccions a les quals podràs votar. 

Pel que fa a les candidatures a representants, podràs marcar un únic candidat de la llista. En cas 
de no marcar-ne cap, el vot s’entendrà referit al candidat que encapçali la candidatura votada.  

Per a cada votació, tindràs també l’opció de votar en blanc. 

 

Demarcació d’inscripció 

- Si tens inscripció a la Demarcació de Barcelona, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatures de la circumscripció de Barcelona) 

- Si, dins la Demarcació, tens inscripció a la Delegació del Vallès, també podràs votar a: 
 

Eleccions a Delegat del Vallès 

- Si tens inscripció a la Demarcació de les Comarques Centrals, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatura de la circumscripció de les 
Comarques Centrals) 

- Si tens inscripció a la Demarcació de l’Ebre, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatura de la circumscripció de l’Ebre) 

- Si tens inscripció a la Demarcació de Girona, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatures de la circumscripció de Girona) 

- Si tens inscripció a la Demarcació de Lleida, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatura de la circumscripció de Lleida) 

- Si tens inscripció a la Demarcació de Tarragona, podràs votar a: 

Eleccions a Junta de Govern 
Eleccions a representants de l’Assemblea (candidatura de la circumscripció de Tarragona) 

 

Candidatures electes 

Per a cadascuna de les eleccions a juntes directives de les Comarques Centrals, l’Ebre, Girona, 
Lleida i Tarragona, així com en les de delegats de les delegacions de l’Alt Empordà, Garrotxa-
Ripollès i Pirineu, només s’ha presentat una candidatura i, per tant, ha estat proclamada 
automàticament com a electa per la Mesa Electoral Central. 


