
 
 

Presentació candidatura a proposta de les organitzacions empresarials 

Denominació, sigles i símbol/s de l’organització/ns empresarial/s proposant/s (individual o 

conjunta) 

__________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA/EN: 

 

Que d’acord amb la normativa vigent, aquesta/es organització/ns compleix/en els requisits exigits per a la 

presentació de la llista de candidats/es per formar part del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, 

Serveis............................................. i, a tal efecte, proposen les següents persones candidates per cobrir 

les .................... vocalies1, que compleixen el requisit de paritat de gènere segons l’article 2 i) de la Llei 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que defineix com a representació paritària: la 

situació que garanteix una presència de de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del 

conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50 % de 

persones de cada sexe.  

 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

Sra./Sr. ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

I perquè així consti ho certifica la persona titular de la secretaria de les organitzacions empresarials 

corresponent (cal adjuntar l’acord de nomenament com a persona titular de la secretaria i adjuntar 

fotocòpia del DNI) 

 

 

 

Signatura (ha de ser autenticada mitjançant certificació notarial, certificat del/de la secretari/ària de la 

cambra corresponent o reconeixement bancari) 

Nom i Cognoms 

(Lloc i data) 

 

 

 

Amb el vistiplau de la/les presidència/es de la organització empresarial corresponent (caldrà adjuntar 

l’acord de l’elecció com a titular/s de la/les presidència/es i adjuntar fotocòpia del DNI o Passaport vigent).  

 

 

 

 

Signatura (ha de ser autenticada mitjançant certificació notarial, certificat del/de la secretari/ària de la 

cambra o reconeixement bancari) 

Nom i Cognoms 

(Lloc i data) 

 

                                                           
1 Només es pot omplir la llista de persones candidates en funció del número de vocalies a cobrir en el Ple de la cambra 
corresponent. 



 

 

DADES DE CONTACTE DE LA/LES ORGANITZACIÓ/NS EMPRESARIAL/S 

 

 

Persona de contacte____________________________________________________________________ 

Domicili______________________________________________________________________________ 

Localitat________________________________________________________ Codi postal____________ 

Telèfon/s________________________ Adreça electrònica __________________________________ 

 
 

     Vull comunicar-me per mitjans electrònics2: 
 

En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon 
mòbil en què, addicionalment, rebreu un avís SMS: 

Adreça electrònica:      Telèfon mòbil: 

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció. 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques 
(http://web.gencat.cat/ca/tramits), o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > 
Notificacionselectròniques(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/ ). Hi podeu 
accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista 
de certificats admesos (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html. 
 
 

 



 

 

 

Dades de la persona candidata  

Nom i cognoms _______________________________________________________________________ 

DNI o Passaport _______________________________________________________________________ 

Domicili______________________________________________________________________________ 

Localitat________________________________________________________ Codi postal____________ 

Telèfon/s________________________ Adreça electrònica __________________________________ 

 

     Vull comunicar-me per mitjans electrònics3: 
 

En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon 
mòbil en què, addicionalment, rebreu un avís SMS: 

Adreça electrònica:      Telèfon mòbil: 

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció. 

 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat:  

Que, d’acord amb el s’estableix a l’article 15.5.d) del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim 

electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, la persona 

candidata ha acceptat aquesta candidatura i no n’ha acceptat cap altra i que no incórrer en cap causa 

d’inhabilitació prevista en la legislació vigent en matèria de cambres.  

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA: 

    Fotocòpia del DNI o Passaport  

     Memòria explicativa del prestigi en la vida econòmica.  

- Cal adjuntar el Currículum Vitae de la persona candidata. 

- Breu descripció de la trajectòria professional (que s’hagi fet constar en el Currículum 

Vitae) i del prestigi adquirit a la vida econòmica de la demarcació territorial. 

 

En el cas que la persona candidata estigui inscrita en el cens, s’ha d’ajuntar també la documentació 

següent:  

    Certificat del secretari general de la cambra conforme que la persona candidata forma part 
dels cens d’aquesta cambra. 

     Que el/la candidat/a té, com a mínim, una antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat 
empresarial, adjuntant un dels documents següents: 

▪ Si es tracta d’un candidat/a subjecte i no exempt/a de l’IAE: 
      Rebuts d’IAE. 
      Certificació de l’Administració Tributaria. 
 

▪ Si es tracta d’un candidat/a subjecte i exempt/a de l’IAE: 
 

      Certificació de l’Ajuntament del domicili social o de l’activitat. 

                                                           
3 Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques 
(http://web.gencat.cat/ca/tramits), o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > 
Notificacionselectròniques(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/ ). Hi podeu 
accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista 
de certificats admesos (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html. 
 
 

 



 

 

      Certificació de l’Administració tributària. 
 

     Document acreditatiu emès per l’Agència Tributaria, a sol·licitud del/de la candidat/a on 
s’acredita que el/la candidat/a es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les 
obligacions tributàries. 
 
     Document acreditatiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acredita que el/la 
candidat/a es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social. 
 

 

 

 

 

Signatura de la persona candidata  

______________________, ___ de ________________ de 2019. 

 

 

 

SR./SRA. SECRETARI/A GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS ....................................................................................................................................... 

 

Protecció de dades 

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE), les dades que vostè facilita 

en aquest document seran tractades en un fitxer del qual n'és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 

Lleida (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar el serveis corresponents per poder participar en les 

eleccions camerals. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui 

necessària per la prestació del servei al que s'ha adherit. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, 

oposició, cancel·lació, limitació i portabilitat, dirigint-se a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, c/ 

Anselm Clavé 2, tel. 973 23 61 61. 

 


