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Eleccions Parcials 2019 - Cobertura de vacant
Al·legacions a candidatures empreses de major aportació voluntària
Al Secretari general de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Al·legacions que, a l’empara de l’article 18 del Decret 175/2018, sobre el règim electoral de les cambres oficial
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, presenta el/la candidat/a que a continuació s’identifica:
Cognoms i nom (persona física) o denominació social (persona jurídica)

DNI o passaport
Domicili
Localitat
Telèfon/s mòbils

Codi postal
Email

Cognoms i nom de la persona física que signa en representació (en el cas de persona jurídica)1

Vull comunicar-me per mitjans electrònics a l’adreça indicada. En cas de no marcar la casella, les
comunicacions i notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

En relació amb la CANDIDATURA presentada per:
Cognoms i nom (persona física) o denominació social (persona jurídica)

DNI o passaport / NIF
Domicili
Localitat
Telèfon/s mòbils

Codi postal
Email

Cognoms i nom de la persona física que signa en representació (en el cas de persona jurídica)

(1)	Si el/la signant en representació de la persona jurídica és diferent del que figura inscrit en la presentació candidatura, haurà
d’acreditar la seva personalitat i el poder de representació, i la signatura haurà d’estar autenticada mitjançant certificat notarial,
reconeixement bancari o certificació del titular de la secretaria de la Cambra.
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Al·legacions a candidatures empreses de major aportació voluntària
Al Secretari general de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Després d’examinades les candidatures i la seva documentació annexa, que han estat exposades al públic a la
Secretaria d’aquesta Cambra, en el termini establert, formulo les següents:

AL·LEGACIONS:

SOL·LICITA:
Que, previs els tràmits corresponents, traslladi les presents al·legacions a la Junta Electoral, per tal que siguin
preses en consideració als efectes oportuns.

(Lloc i data)

,

de

de 2019

Signatura de la persona candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva representació

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona
amb la finalitat de possibilitar la celebració del procés electoral per a la cobertura de vacant, amb subjecció a
la normativa electoral aplicable pel que fa a aquest tràmit i a aquells que se’n deriven. Les vostres dades seran
tractades en base al compliment de la llei 14/2002 i el Decret 175/2018 i la resta de normativa aplicable, donant
compliment a les normes de publicitat a tercers de les mateixes que exigeix la normativa i comunicant-les als
òrgans competents que per exercici de les seves funcions tenen el dret i l’obligació conèixer-les i examinar-les.
Es conservaran durant tot el termini que s’hagi de conservar l’expedient electoral. Podrà sol·licitar informació
addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i
portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org

