
 

CANDIDATURA A LES ELECCIONS A L’ÒRGAN DE DIRECCIÓ 

 DE LA COMISSIÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS 

DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 

 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 15 i altres normes concordants del Reglament 

de les Comissions de Persones Col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, els sotasignats presentem la següent candidatura a les eleccions per proveir 

els càrrecs d’1 president/a, 1 vicepresident/a, 1 secretari/ària-tresorer/a i 7 vocals 
de la Comissió per a la Protecció dels Drets dels Animals, integrada per les persones 

col·legiades següents: 

President/Presidenta:                  

Nom i Cognoms:_______________________                      

Número de col·legiació: _________________ 

 

 

 

 

Vicepresident/Vicepresidenta:           

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Secretari/Secretària- tresorer/tresorera:                                           

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

Signatura: 

 

 

Signatura: 

 

 



 

 

 

 

Vocal 1: 

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Vocal 2: 

Nom i Cognoms:______________________                       

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Vocal 3: 

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 Signatura: 

 

 

Signatura: 

 

 

Signatura: 

 

 



Vocal 4: 

Nom i Cognoms:______________________                      

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Vocal 5: 

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Vocal 6: 

Nom i Cognoms:______________________                       

Número de col·legiació:________________ 

 

 

 

 

Vocal 7: 

Nom i Cognoms:______________________                        

Número de col·legiació:________________ 

Signatura: 

 

 

Signatura: 

 

 

Signatura: 

 

 



 

 

 

 

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

candidates complirem amb els requisits establerts a l’article 15 del Reglament de les 

Comissions de Persones Col·legiades 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 la Comissió.  

d) Portar un any incorporades a la Comissió. 

e) No estar incurs en la limitació de mandats de l’article 87.4 dels Estatuts col·legials, 

que estableix la possibilitat d’una única reelecció consecutiva. 

 

 

 

Barcelona, _____ de novembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

Signatura: 
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