
. ffifN Generalitat de Catalunya
Nllü oepartament de Justícía

Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Carla Francitorra De Font , Cap del Servei de Suport Jurídic i Coordinació Técnica (e.f.),

Certifico

Que, de les dades que consten al Registre de Fundacions, resulta que .

1. D'acord amb la Resolucié de la consellera de Justícia de 18/1212006, es va inscriure

amb el número 2277 la constitució de la Fundació Privada Grup d'Afectats d'Esclerosi

Múltiple (GAEM) (Barcelona), com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de

Catalunya.

2. D'acord arnb la legislació vigent, les Fundacions adquireixen personalitat jurídica

definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions.

3. L'última composició del Patronat inscrita en aquest Registre és la següent:

President
Vicens Oliver Muñiz

Vitalici

Vicepresident
Fernando Albericio Palomera

A renovar: 0910512018

Secretária

Núria Ríos Capella
Vitalici

Vocal
M. Rosa Capell Ricart

Vitalici

Vocal

Ramón Castellví PujadI n x n

Vitalici

Vocal

ADVERTIMENT:

Aquesta comunicació de dades de carácter personal es fa en el marc d'un acte administratiu de certificació,
constitueix una cessió de dades prevista per llei i consentida per la persona interessada i no prové d'una font

accessible al públic, tal com s'estableix a la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

carácter personal.

S'adverteix que aquesta llei no permet un tractament posterior de les dades de carácter personal recollides en

aquest certificat sense el consentiment de la persona interessada i que el/la receptor/a de les dades de carácter
personal s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a l'observanga de les disposicions legals de l'esmentada llei.
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ffi Generalitat de Catalunya
NU Departament de Justícia

Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Josefa Pascual Sanz
Vitalici

Vocal

Caterina Rey Segura
Vitalici

Vocal
M. Carmen Rodrigo Peña

Vitalici

Vocal

Alfred Torres Altarriba
Vitalici

l, perqué en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest
certificat a petició de la persona interessada.

Barcelona, 31 de marg de 2015
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ADVERTIMENT:

Aquesta comunicació de dades de carácter personal es fa en el marc d'un acte administratiu de certificació,
constitueix una cessió de dades prevista per llei i consentida per la persona interessada i no prové d'una font
accessible al públic, tal com s'estableix a la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
carácter personal.

S'adverteix que aquesta llei no permet un tractament posterior de les dades de carácter personal recollides en
aquest certificat sense el consentiment de la persona interessada i que el/la receptor/a de les dades de carácter
personal s'obliga, pel sol fet de la comunicació, a l'observanga de les disposicions legals de I'esmentada llei.
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0801 0 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
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Document electrón¡c administratiu garant¡t amb signatura electrónica amb certif¡cats de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura électrónica dels
actes administratius ¡ de les manifestacions de voluntat en suport informátic del Reoistre Electrón¡c de la
Direcció General de Dret i EntitatgJurídiques del Departament be Justícia de la Geneialitat de Catalunya .'


