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      Annex 3 

Sol·licitud d’inclusió com a candidat a vocal del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica  

______________________________________________________________________________________
_____, amb DNI/CIF _______________________ , en representació legal 
de_________________________________ ____________________________________________ , amb 
núm. de CIF __________________ , domicili per a notificacions a 
______________________________________________________________, núm. _____ d 
______________________________________ (CP_________),  telèfon____________________ i adreça 
electrònica _________________________________________ 

 
ESPÒS: Que estic inscrit en el cens d  ___________________ del Consell Balear de la Producció Agrària 
Ecològica  
 
Per això, 
 
SOL·LÍCIT: 
 

 Que se m’inclogui com a candidat a vocal del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica  en 
representació del cens de _____________________________, en el qual estic inscrit i com a candidat 
suplent a __________________________________________________________ 
_______________________________________________ amb DNI/NIF núm. 
_________________________ 

 

 Que se’m notifiqui les resolucions i els acords que es preguin a l ‘adreça electrònica esmentada.  
 

Palma …… d…………... de 2021 
 
 
[rúbrica] 
 
Documents adjunts: 

 Declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat. 

 Acord d’acceptació de l’òrgan de govern de la representativitat per concórrer a les eleccions. 

 Còpia del DNI/CIF del candidat. 

 Còpia del DNI del representant designat en el cas que el candidat no sigui una persona física. 

 Poder o poders de representació en el cas que el candidat no sigui una persona física. 
 

PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA  
 

 

 

Declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat. 

 

______________________________________________________________________________________
_____, amb DNI/CIF _______________________ , domicili per a notificacions a 

http://dgagriculturairamaderia.caib.es/
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________________________________ 
_____________________________________________, núm. ____________d 
________________ (CP_________),  telèfon______________________ i adreça 
electrònica _____________________________________________ 

 
 

EXPÒS:  

 

Que als efectes de la presentació de la meva candidatura de membre pel cens de 

_________________________________________________ del Consell Regulador de la Denominació 

Genèrica Agricultura Integrada de les Illes Balears, i del requisit que s’indica a l’art. 16 punt 2 del Decret 

139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels 

consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària on figura el requisit de la no 

concurrència de la inelegibilitat, 

 

DECLAR: que no incorr en cap causa de inelegibilitat 

 

 

Palma, …… d…………... de 2021 

 

[rúbrica] 
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