
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA A LES ELECCIONS DE LA SECCIÓ DE [...] 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament 

de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, les persones sotasignades presentem 

la candidatura a les eleccions convocades per la Junta de Govern el proper 2 de 

novembre de 2021 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret de 

[...] de la Comissió de Cultura i Formació, integrada per les persones col·legiades 

següents: 

President/a (càrrec obligatori):                  

Nom i Cognoms:_______________________                      

DNI: ________________________________  

Número de col·legiació: _________________ 

 

Vicepresident/a (càrrec obligatori):           

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Secretari/a (càrrec obligatori):                                           

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Vocals (un mínim d’un vocal 1 i un màxim de 10): 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

 

Signatura: 

 

 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura 

 



Nom i Cognoms:______________________                       

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                      

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                       

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura: 



Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Nom i Cognoms:______________________                        

DNI:________________________________  

Número de col·legiació:________________ 

 

Igualment, totes les persones signants declarem que en el moment de ser proclamades 

candidates complirem amb els requisits establerts a l’article 22 del Reglament de la 

Comissió de Cultura i Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

següents:  

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials. 

b) No estar inhabilitades. 

c) No formar part de la Junta de Govern ni de l’Òrgan de Direcció de cap Secció 

del Col·legi. 

d) Portar un any incorporades a la Secció.  

e) No trobar-se incurs en la limitació de mandats prevista en l’article 86.3 dels 

vigents Estatuts col·legials, que estableix la possibilitat d’una única reelecció 

immediata per a un nou mandat.   

 

Barcelona, _____ de _____________ de 2021 

 

 

A LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE 

BARCELONA 

Signatura: 

Signatura: 

Signatura: 


