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Engeguem la signatura de poders especials, que és el darrer pas abans de poder presentar la
querella, i comencem amb una llista inicial de 12 notaries, que podeu trobar a l'enllaç
corresponent a la província on us vagi bé signar.
A mida que disposem de noves ubicacions, anirem ampliant la llista.
És molt important recordar-vos que qui no disposi de la nota del cens o assimilable, no podrà
participar en la querella. Els que no la teniu encara hi sou a temps. Aquí trobareu com
aconseguir-la. http://telgr.ml/file/FB1e2uC
Tots aquells a qui us vagi bé alguna d’aquestes primeres ubicacions, cal que accediu a la
central de reserves que hem creat, clicant l’enllaç de la província corresponent a la notaria on
us interessa signar, de les que apareixen en els següents enllaços , on hi trobareu els dies i
hores disponibles.

CENTRALS DE RESERVES
🔸 Barcelona:
http://qxrbarcelona.setmore.com
🔸 Girona:
http://qxrgirona.setmore.com
🔸 Tarragona:
http://qxrtarragona.setmore.com
🔸 Lleida:
http://qxrlleida.setmore.com

Cal triar una data de signatura, i la persona encarregada de la notaria triada contactarà amb
vosaltres per concretar tot el necessari pel dia de la signatura. És important agafar hora amb 2
dies mínims d'antelació, per tenir temps de demanar-vos les dades que necessita la notaria i
poder transmetre-ho. Les persones a qui no us vagi bé cap de les anteriors 12 ubicacions,
haureu d’esperar que anem publicant-ne de noves o bé podeu anar a la vostra notaria de
confiança. Aquestes normes generals poden ser matisades o lleugerament variades pel
responsable de cada notaria, i serà aquesta persona qui us transmetrà la informació.

Per demanar-vos les dades, el responsable de la notaria us enviarà per correu electrònic un
imprès referent a la normativa de protecció de dades, que haureu d'imprimir, emplenar,
signar, escanejar i retornar per correu electrònic. Un cop fet això, se us confirmarà la data i
hora de signatura, i se us indicarà l'adreça exacta de la notaria escollida. Cal que tingueu en
compte que sense aquest pas, no podreu anar a signar poders.
D'altra banda, seria bo, a fi d'agilitzar els tràmits, que si podeu us organitzeu dins el vostre
territori pel vostre compte, sols o millor en grups per aconseguir un preu econòmic. Si ho feu
així, contacteu amb nosaltres al correu electrònic qxrnotaries@gmail.com i us facilitarem el
model del poder per plets a signar, el document de protecció de dades i les instruccions de
coordinació precises.

El dia de la signatura heu de dur:
①

El vostre DNI (us el demanarà el notari)

②

L’original i 5 fotocòpies de la nota del cens o document assimilable.

③

L’original del full de protecció de dades que prèviament haureu enviat per correu
electrònic a l'encarregat de la notaria.

A la notaria hi haurà algú de QxR per controlar que tot vagi bé i per resoldre dubtes de darrera
hora, si s'escau. A aquesta persona haureu de lliurar-li l’original i les fotocòpies de la nota del
cens (o document assimilable) i el full de protecció de dades omplert i signat, abans indicats.
Aquests documents seran introduïts dins un sobre junt amb els poders per plets signats per
cada grup, i serà enviat al despatx de l’advocat principal, per tal que us afegeixi a la querella. La
idea és presentar-la durant el mes de juny.
Els preus dels poders s’intenta que no superin els 10 euros per persona sempre i quan el poder
inclogui un grup mínim de 10 querellants, i es pagarà en la forma i lloc que s'indicaran en les
instruccions que rebreu juntament amb el correu electrònic de confirmació. Si escolliu el
vostre propi notari, el preu i forma de pagament serà aquell que aquest fixi, en cada cas.

Atentament;

L'equip de QuerellantsXRepública
Ni un pas enrere!!
Només el poble salva el poble!!

