ANNEX II
SOL·LICITUD D'ALTA/BAIXA Al REGISTRE DE REPRESENTANTS QUE DERIVA DEL CONVENI
SIGNAT EN DATA 15 D'ABRIL DE 2020 ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
(MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA) I EL CONSELL GENERAL DE
L'ADVOCACIA ESPANYOLA, EN RELACIÓ AMB LA REALITZACIÓ DE TRÀMITS
ADMINISTRATIUS I GESTIÓ DOCUMENTAL PER VIA ELECTRÒNICA

En

exercent número
Col·legi de l'Advocacia
manifesta que:

, col·legiat/ada
, amb DNI/NIE
,
de l'Il·lustre
de Barcelona, actuant en el seu propi nom i representació,

I.- Coneix i accepta els termes i condicions del Conveni signat en data 15 d'abril de
2020, subscrit entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i
Funció pública) i el Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), en relació amb
la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica.

II.- Sol·licita que en el Registre de representants que deriva del citat conveni es procedeixi
a l'ALTA
III.- Que s'obliga a enviar degudament emplenat i signat el present ANNEX II al seu
Col·legi Professional, com a requisit indispensable perquè es produeixi la situació sol·licitada
d'ALTA/BAIXA en el Registre de representants del citat Conveni.

A

,a

de

, de

Autoritzo expressament al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a que cedeixi el meu nom, cognoms, dninie, número de col·legiat/da i col·legi de pertinença al Consejo General de la Abogacía Española per crear un
registro de representants adherides a aquest conveni, al objecte de que El Ministerio de Política Territorial y
Función Pública pugui comprovar la seva inclusió en el mateix i permetre l’accés al servei objecte del conveni
entre la Administración General del Estado (Ministerio De Política Territorial y Función Pública) i el Consejo
General de la Abogacía Española, en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió documental por
via electrònica de data 15 d’abril de 2020.
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