IMPRIMIR

DESAR

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que
té atorgades i en l’àmbit de les seues competències, així mateix informar-se de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, la rectificació, la cancel•lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999).

El Consell dels Joves informa:

SOL·LICITUD D’INGRÈS
NOM DE L’ENTITAT
ADREÇA
CIF

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

NOM DEL REPRESENTANT
ADREÇA
NIF

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

EXPOSE
- Que l’entitat que represente té la clara voluntat d’incorporar-se al Consell dels Joves
de Gandia com a membre de ple dret.
- Que l’entitat que represente no té finalitat lucrativa.
- Que l’entitat que represente té un funcionament i estructura interns democràtics.
- Que l’entitat que represente accepta els Estatuts del Consell dels Joves de Gandia, així
com les demés disposicions que li siguen d’aplicació.
SOL·LICITE
Que
passe a ser entitat membre del CJG com a entitat TIPUS
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Certificat de l’acrod adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el CJG [Annexe I].
Còpia confrontada dels Estatuts de l’entitat.
Certificat o còpia confrontada de l’acreditació de l’entitat com a que figura inscrita en el registre corresponent.
Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu [Annexe II].
Còpia del CIF de l’entitat.
Certificat de que figura inscrita al cens d’associacions corresponent de l’àmbit d’actuació propi.
Certificat del nombre d’associats [Annexe III].
Memòria de les activitats dels darrers sis mesos.
Certificat de la seu social de l’entitat [Annexe IV].
Altres (cal especificar):

LLOC, DATA I SIGNATURA

A

,

de

de

.

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que
té atorgades i en l’àmbit de les seues competències, així mateix informar-se de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, la rectificació, la cancel•lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999).

El Consell dels Joves informa:

SOL·LICITUD D’INGRÈS
· ANNEXE I ·

NOM DE L’ENTITAT

ADREÇA

CIF

NIF

A
TELÈFON

,

CORREU ELECTRÒNIC

SECRETARI / SECRETÀRIA

ADREÇA

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

EXPOSE

Que reunida la Junta Directiva de l’entitat
en sessió TIPUS
en data

de
de
de

LLOC, DATA I SIGNATURA

de
.

;

CERTIFIQUE
Que
ha acordat conforme als seus Estatuts sol·licitar al Consell dels Joves de Gandia la
nostra inclusió com a entitat membre del Consell dels Joves de Gandia.

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que
té atorgades i en l’àmbit de les seues competències, així mateix informar-se de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, la rectificació, la cancel•lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999).

El Consell dels Joves informa:

SOL·LICITUD D’INGRÈS
· ANNEXE II ·

NOM DE L’ENTITAT

ADREÇA

CIF

NIF

CÀRREC

A
TELÈFON

,

CORREU ELECTRÒNIC

SECRETARI / SECRETÀRIA

ADREÇA

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

RELACIÓ NOMINAL DE L’ÒRGAN DIRECTIU
NOM I COGNOMS

de
NIF

de
TELÈFON

LLOC, DATA I SIGNATURA

.

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que
té atorgades i en l’àmbit de les seues competències, així mateix informar-se de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, la rectificació, la cancel•lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999).

El Consell dels Joves informa:

SOL·LICITUD D’INGRÈS
· ANNEXE III ·

NOM DE L’ENTITAT

ADREÇA

CIF

NIF

A
TELÈFON

,

CORREU ELECTRÒNIC

SECRETARI / SECRETÀRIA

ADREÇA

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

EXPOSE

Que segons el que s’estableix a l’article 7 de l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia,

CERTIFIQUE
Que
consta actualment amb un total de
socis.

LLOC, DATA I SIGNATURA

de
de
.

Les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d’aquest, en l’ús de les funcions pròpies que
té atorgades i en l’àmbit de les seues competències, així mateix informar-se de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, la rectificació, la cancel•lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE número 298, de 14 de desembre de 1999).

El Consell dels Joves informa:

SOL·LICITUD D’INGRÈS
· ANNEXE IV ·

NOM DE L’ENTITAT

ADREÇA

CIF

NIF

A
TELÈFON

,

CORREU ELECTRÒNIC

SECRETARI / SECRETÀRIA

ADREÇA

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

EXPOSE

Que segons el que s’estableix a l’article 7 de l’Estatut del Consell dels Joves de Gandia,

CERTIFIQUE
Que
Actualment té com a seu social la següent adreça:

LLOC, DATA I SIGNATURA

de

de

.

