Sol·licitud a la candidatura per a Reconeixement CoopCat 2019
Dades d’identificació del proposant (quan s’actuï en nom propi)
Nom de la cooperativa

NIF

Nom i cognoms de la persona representant de contacte
Adreça
Municipi

Comarca

Codi postal

Telèfons

Adreça electrònica

Web

Federació a la qual es pertany

Categoria on presenta candidatura

Escull una opció

Escull una opció

Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud (quan s’actuï en nom d’altri)
Nom i cognoms

NIF

Presento la candidatura en representació (representació amb què actua):
a)

D’una federació general de cooperatives:

Escull una opció

b) Com a soci d’una cooperativa amb nom:
Telèfons
Adreça electrònica

Web

Autoritzacions
La cooperativa sol·licitant autoritza expressament a la Confederació de Cooperatives de Catalunya a fer la
consulta sobre la seva pertinença a una federació general de cooperatives, així com la informació que es
consideri oportuna al Registre de Cooperatives.
La persona sol·licitant (quan actuï en nom d’altri), sigui una federació o un soci cooperativista, autoritza
expressament a la Confederació de Cooperatives de Catalunya a fer la consulta sobre l’acreditació de la
representació amb què actua.
Localitat i data:

Signatura del sol·licitant

Segell de l’organització
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Documentació administrativa:
Còpia del document d’afiliació del proposant a una federació general de cooperatives (no cal aportar aquest
document si s’autoritza a CoopCat a consultar les dades a l’apartat d’autoritzacions).
Còpia del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud (quan s’actuï en nom d’altri)
Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud,
degudament inscrita al registre corresponent, si escau (no cal aportar aquest document si s’autoritza a
CoopCat a consultar les dades a l’apartat d’autoritzacions).
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ANNEX 1

Proposta raonada dels mèrits que hi donen suport
Dades d’identificació de la cooperativa proposada com a candidata
Nom de la cooperativa

Resum de la motivació de la proposta (s’accepten avals, fins un màxim de cinc, acreditats mitjançant
document subscrit per la persona o entitat que avali) (màxim 6.000 caràcters)
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ANNEX 2
Relació de documents o avals presentat per donar suport a la candidatura, si s’escau
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