A) Presentació de candidatures per persones físiques
CANDIDATURA INDIVIDUAL
______________________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI _________________________________, telèfon de contacte núm. ______________ i
adreça de electrònica _________________________________________________, inscrit/a en
el Cens de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d
_____________________________________, en el grup _____________________, declar que
complesc els requisits exigits en l’article 20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en
relació amb l’article 26.2 d’aquesta Llei, i, en conseqüència,
PRESENT:
La meva candidatura a membre del Ple de la dita corporació.
I declar, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes i que
les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
_____________, ________ de __________________ de 20_____

[signatura]

Documents adjunts:
1. Acreditació documental de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE),
a l’efecte d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial.
2. Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de la persona que signa.
4. Avals de la candidatura.
5. En el cas de persones de nacionalitat diferent a les previstes en l’article 20.4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig: documentació acreditativa del requisit de
reciprocitat.
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

B) Presentació de candidatures per persones jurídiques
CANDIDATURA DE PERSONA JURÍDICA
_______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI __________________, telèfon de contacte número _______________ i adreça
electrònica _________________________________________________, en representació de
_____________________________________, amb CIF ___________________, que consta en el
Cens de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d __________
__________, en el grup ___________, declar que la representada compleix els
requisits exigits en l’article 20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en relació amb
l’article 26.2 d’aquesta Llei, i, en conseqüència,
PRESENT:
La seva candidatura a membre del Ple de la dita corporació.
Declar també, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes
i que les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
____________, ________ de __________________ de 20_____
[signatura]

Documents adjunts:
1. Acreditació documental de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE),
a l’efecte d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial.
2. Certificat d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
3. Fotocòpia del DNI o passaport del representant i del NIF de la persona jurídica.
4. Fotocòpia d’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la
representació.
5. Document que acrediti la relació directa amb la persona jurídica representada
(condició d’administrador o administradora, soci o sòcia o bé empleat o empleada de la
representada).

6. Avals de la candidatura.
7. En el cas de persones de nacionalitat diferent a les previstes en l’article 20.4 de
la Llei 1/2017, de 12 de maig: documentació acreditativa del requisit de
reciprocitat.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

C) Document d’aval de candidatures
DOCUMENT D’AVAL DE CANDIDATURA
_______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI ___________________, telèfon de contacte número _______ i adreça
electrònica _________________________________________________, en representació
de______________________________________, amb NIF_________________________________,
inclosa en l’epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques _________, que pertany
al grup ______________, de la distribució de la representació sectorial que configura
el Cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, declar que es compleixen els requisits exigits en l’article
20 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, en relació amb l’article 26.3 d’aquesta Llei, i,
en conseqüència,
AVAL:
La presentació de ___________________________________________ com a candidat/a a
membre del Ple de la dita corporació, pel grup indicat.
Declar també, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes
i que les fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents
originals.
____________, ________ de __________________ de 20__

[signatura i segell de l’empresa o del representant avalador]

[Reconeixement de la signatura]

Documents adjunts:
1. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de l’avalador/a.
2. En cas de persona jurídica, fotocòpia d’escriptura, document públic o registral
acreditatiu de la representació.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

D) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones físiques
SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU DE PERSONES FÍSIQUES
______________________________________________________________________________,
[Nom i llinatges]

amb DNI _______________, la fotocòpia del qual s’adjunta, i amb domicili a
_________________________, carrer ____________________________________________________,
núm.______, escala______, pis______, porta_________, telèfon de contacte núm. ______ i
adreça electrònica ______________________________________ inscrit/a en el Cens
electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, en l’epígraf o epígrafs____________________________________,
corresponents al grup o grups_________________________________ d’aquesta Cambra,
EXPÒS:
Que vull exercir el meu dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb
la convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.
SOL·LICIT:
Que m’expediu un certificat d’inscripció en el Cens electoral, en el grup o grups
assenyalats, i que em trameteu tota la documentació necessària per a l’exercici
del vot per correu, que s’ha de lliurar exclusivament i personalment al
destinatari/ària (sol·licitant), a l’adreça següent:
Nom
_________________________________________________________________________________,
carrer________________________________________________________________________________,
núm.___________, escala ___________, pis __________, porta ________, CP ________________
_____________, ___________ de ____________ de 20__
[signatura]

Documents adjunts:
Fotocòpia del DNI o, si s’escau, del passaport, permís de conduir o targeta de resident,
que s’ha de compulsar en cas que la sol·licitud es trameti per correu o no es presenti
personalment davant la Secretaria de la Cambra.

SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

E) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones jurídiques
SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU DE PERSONES JURÍDIQUES
______________________________________________________________, amb DNI________________,
[Nom i llinatges]

en representació de __________________________________, amb CIF_________________________,
i domicili social a __________________________, carrer ______________________________________,
núm.___, escala____, pis___, porta__, CP______, telèfon de contacte núm. _______ i adreça
electrònica _________________________________________________, inscrita en el Cens
electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
d ________________________, en l’epígraf o epígrafs _______________________________________ ,
del grup o grups __________________________________________________ d’aquesta Cambra,
EXPÒS:
Que vull exercir el dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb la
convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.
I declar, sota la meva responsabilitat, que les dades consignades són certes i que les
fotocòpies que, si s’escau, adjunt, són còpies idèntiques dels documents originals.
SOL·LICIT:
Que expediu un certificat d’inscripció de la persona jurídica en el Cens electoral, en el
grup o grups assenyalats, i que em trameteu tota la documentació necessària per a
l’exercici del vot per correu, que s’ha de lliurar exclusivament i personalment a la
persona física identificada com a destinatari/ària, a l’adreça següent:
Nom ____________________________________________________________________________________,
carrer____________________________________________________________________________________,
núm.___________, escala ___________, pis __________, porta ________, CP ____________________
_____________, ___________ de ____________ de 20__
[signatura]

Documents adjunts:
1. Fotocòpia del DNI del representant de l’entitat.
2. Fotocòpia d’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la representació.
SECRETARIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D __________________________________________

F) Sobres i paperetes de votació

SOBRE PER AL VOT / SOBRE PARA EL VOTO

ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE _________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022
Grup/Grupo: ____________________________________________________________________
Categoria/Categoría: __________________________________________________________

PAPERETA DE VOT / PAPELETA DE VOTO

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D
__________________________________________________________________________________________
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
__________________________________________________________________________________________

ELECCIONS 2022
ELECCIONES 2022

Grup/Grupo

Categoria/Categoría

VOT A FAVOR DE / VOTO A FAVOR DE:

(Un candidat/a o més, segons el nombre de vocalies assignades a la categoria) /
(Un candidato/a o más, según el número de vocalías asignadas a la categoría)

—
—
—
—
—
—
—

G) Sobre per al vot per correu

SOBRE PER AL VOT PER CORREU / SOBRE PARA EL VOTO POR CORREO

ELECCIONS A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ D _________________________________________________________________
ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE_________________________________________________________________

Secretari/Secretària
de la Junta Electoral
Pl. de Son Castelló, 1
(Polígon de Son Castelló)
07009 Palma

