PRIMÀRIES OBERTES
A TOTA LA CIUTADANIA
Tu pots decidir com serà la llista d'Ara Maó per a les eleccions municipals de 2023

de 202

Signatura:

Tractam la informació que ens facilites amb la finalitat d’inscripció en el cens electoral
de les primàries de 2023. Les dades proporcionades es conservaran fins a la finalització
de tot el procés electoral. Les dades no es cediran a tercers. Tens dret a obtenir
confirmació sobre si Ara Maó està tractant les teves dades personals, per tant tens dret a
accedir-hi, rectificar les que siguin inexactes o demanar-ne la supressió.

*Responsable: Ara Maó, amb CIF: G57908196, direcció al carrer de la Infanta, 42, telèfon
971 94 53 72 i correu electrònic agrupacioaramao@gmail.com.

A LA COMISSIÓ DE PRIMÀRIES

Maó,

Que sigui inscrit al corresponent cens electoral de les primàres d’Ara Maó per poder
escollir a les persones candidates d’Ara Maó a les properes eleccions municipals.

DEMANA:

Per tot açò:

4) Que vol participar en el procés de primàries que duu a terme ARA MAÓ de cara a les
properes eleccions municipals.

3) Que comparteix els principis i valors que defensa ARA MAÓ, que consten en la seva
declaració fundacional (www.aramao.net).

2) Que és major de 16 anys i figura inscrit al cens electoral del Municipi de Maó.

1) Que s’ha assabentat del procediment de primàries de l’agrupació d’electors
denominada ARA MAÓ i de l’obertura del cens corresponent.

DECLARA:

i telèfon i/o correu electrònic:

i domicili a

amb DNI núm.

En/na

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

PARTICIPA!

Per votar, ara et pots inscriure al cens. Envia un e-mail a
aramaoprimaries@gmail.com, telefona al 971 94 53 72, emplena el
formulari de la pàgina web aramao.net o vine al nostre local al carrer
de la Infanta, 42 de Maó.

Quan?
El 22 d’octubre de 2022 elegirem un equip de fins a quatre persones
(cap de llista i tres persones més com a màxim). El 18 de febrer de
2023 eligirem la llista completa.

Si estàs empadronat/da a Maó i tens 16 anys o més pots votar. Les
primàries són obertes a tota la ciutadania.

