Document: 2 Annex A.1-1 Fitxa sol. afiliació empresa V-3

CAMBRA D’EMPRESES DE SERVEIS PROFESSIONALS A LA CONSTRUCCIÓ - CESC
SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ D’EMPRESA, que formula el sotasignant en representació de:

Núm. Soci empresa

Nom o raó social de l’empresa o entitat:

Sigles o Acrònim

Domicili social, carrer, número, pis , porta
Telèfon

Fax

CIF

Codi postal

E. mail

Població
Pàgina web

Empreses que l’avalen (art. 9 dels estatuts)
Núm. Soci prof.

Denominació de l’empresa

Núm. Soci prof.

/

Denominació de l’empresa

/
Nom i signatura del representant 1r.

Foto

Núm. Soci prof.

/01

Nom i signatura del representant 1r.

Dades del soci professional 1r.i 2on, cognoms

Nom

NIF

En la seva condició de: (1)

Segons el document (2)

Titulació acadèmica

Col·legi professional: (3)

Àmbit territorial

Núm. Col·legiat

Domicili correspondència, carrer, número, pis, porta

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Fax

E. mail

Acompanya la documentació reglamentària en annex:
1. Acord de l’òrgan de màxim govern: ___________________
2. Adhesió a la carta fundacional: ______________________
3. Certificat de cada col·legi professional on l’empresa estigui
enregistrada: ____________________________________
4. Còpia compulsada de la constitució i estatuts de l’empresa:

5.
6.
7.
8.

Copia del NIF de l’empresa: __________________________
Copia del DNI del representant: _______________________
Currículum professional empresa: _____________________
Currículum socis professionals: _______________________

Barcelona, a _____ de ____________________ de 201 ___

Signatura

Domiciliació Bancària
Titular del compte:
Nom del Banc o Caixa:
Adreça de l’Oficina:
Població de l’Oficina:
Compte IBAN:

Senyors, us demano que d’ara endavant, i fins un altre avís, aboneu amb càrrec a aquest compte les quotes i càrrecs que us presenti la
Cambra d’Empreses de Serveis professionals a la Construcció.
Atentament,
Barcelona, a ............................ de ..........

Signatura

(1)

Allò que consti al document d’acreditació (president, conseller delegat, administrador, apoderat, etc.)

(2)

Escriptures de constitució, de poders, certificat d’acord de l’òrgan màxim de l’empresa, etc. del qual acompanya original o còpia compulsada.

(3)

Arquitectes; Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació; Enginyers de Camins; Enginyers Industrials; etc.

C/ Àvila 138 4t 1a Barcelona 08018

cambra@cambraprofessional.org
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Document: 3 Annex A.1-2 Fitxa sol. socis prof V-2

CAMBRA D’EMPRESES DE SERVEIS PROFESSIONALS A LA CONSTRUCCIÓ - CESC
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIS PROFESSIONALS, en el registre de la secretaria de la Cambra.
Nom o raó social de l’empresa o entitat

Foto

Sigles o Acrònim

Dades del soci professional, 1er i 2on cognoms

Núm. Soci empresa

Nom

NIF

Segons el document (2)

Titulació acadèmica

Col·legi professional: (3)

Àmbit territorial

Núm. Col·legiat

Domicili correspondència, carrer, número, pis, porta

Codi postal

Població

En la seva condició de: (1)

Núm. Soci prof.

CIF

Telèfon

Mòbil

Fax

E.mail

/02
Signatura del soci representant 1r.

Foto

Signatura del soci professional

Dades del soci professional, 1er i 2on cognoms

Nom

NIF

Segons el document (2)

Titulació acadèmica

Col·legi professional: (3)

Àmbit territorial

Núm. Col·legiat

Domicili correspondència, carrer, número, pis, porta

Codi postal

Població

En la seva condició de: (1)

Núm. Soci prof.

/03

Telèfon

Mòbil

Fax

E.mail

Signatura del soci representant 1er.

Foto

Signatura del soci professional

Dades del soci professional, 1er i 2on cognoms

Nom

NIF

Segons el document (2)

Titulació acadèmica

Col·legi professional: (3)

Àmbit territorial

Núm. Col·legiat

Domicili correspondència, carrer, número, pis, porta

Codi postal

Població

En la seva condició de: (1)

Núm. Soci prof.

/04

Telèfon

Mòbil

Fax

E.mail

Signatura del soci representant 1er.

Signatura del soci professional

Barcelona, a ..... de ............... de 201
(1)

Allò que consti al document d’acreditació (president, conseller delegat, administrador, apoderat, etc.)

(2)

Escriptures de constitució, de poders, certificat d’acord de l’òrgan màxim de l’empresa, etc. del qual acompanya original o còpia compulsada.

(3)

Arquitectes; Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació; Enginyers de Camins; Enginyers Industrials; etc.

C/ Àvila 138 4t 1a Barcelona 08018

cambra@cambraprofessional.org
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Document: 4 Annex A.2. Acord empresa adherits V-2

La Junta General de (l’empresa “____________________________________ professional”) proveïda de
NIF ____________ i domiciliada a (carrer, número, ciutat) ____________________________, reunida el
dia _______________, ha pres els acords següents:

1r. Sol·licitar l’ingrés com a soci de ple dret de l’esmentada empresa professional a la Cambra
d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció – Cambra Professional, tot acceptant els drets i
deures corresponents.

2n. Designar el senyor _______________________ com a ______________ (administrador, gerent, director,
president) per a formalitzar l’esmentada constitució i signar tots els documents públics i privats necessaris; i per a
constar com a soci professional 1r. en nom de l’empresa.

Signat a Barcelona el ___ de _______________ de _____

C/ Àvila 138 4t 1a Barcelona 08018

cambra@cambraprofessional.org
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