Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes de la Fundació
Dades relatives a la Fundació
Denominació

FUNDACION PKU Y OTROS TRASTORNOS METABOLICOS HEREDITARIOS
Número d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

3093

Dades relatives a la sessió en què es va prendre l’acord
Data

Nombre d’assistents

03/09/2020

3

Relació dels assistents (nom i cognoms)

Mª Lourdes Vila Vallés
Mei García Rubio
Alberto Nubiola Sivilla

Exercici al qual corresponen els comptes anuals aprovats

2019
Forma d’aprovació de l’acord
✔

per unanimitat dels presents

amb el vot favorable de
patrons del total d’assistents
Patrons que hi han votat en contra (nom i cognoms)

Mª Lourdes Vila Vallés
Mei García Rubio
Alberto Nubiola Sivilla

Dades del/de la secretari/ària de la Fundació, que estén el certificat
Nom i cognoms

Mei García Rubio
Data en què va ser nomenat/ada secretari/ària

21/06/2018

Certifico:
Que, en la sessió indicada, el Patronat de la Fundació va aprovar els comptes anuals de l’exercici
especificat, amb els quòrums d’assistència i votació requerits als estatuts de l’entitat.
I, perquè així consti, signo aquest certificat.
El/la secretari/ària

Vist i plau
El/la president/a

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Mei García Rubio

Mª Lourdes Vila Vallés

J-DE1303A

Localitat i data

Barcelona, 3 de septiembre de 2020

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals
facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la finalitat d’exercir
el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un consentiment
per tractar les dades que conté.
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi
constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça següent:
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

