INFORMACIÓ RELATIVA A L’ORGANIGRAMA (COMPOSICIÓ
DE L’EQUIP DIRECTIU)

De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de
desembre, així com de l’article 7 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de
setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’informa:

1

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

M. Ángeles Pérez Hernández , Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació
Administrativa,
Certifico
Que, de les dades que consten al Registre de Fundacions, resulta que :
1. D'acord amb la Resolució del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de
21/10/2020, es va inscriure amb el número 3189 la constitució de la Fundació Nord Cat
(Girona), com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
2. D’acord amb 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 - Jordi Baylina Mele (Vitalici)
Secretari - Efimàtica Assessorament Informàtic, SL
Representant: Eloi Fàbrega Batlle (A renovar: 18/12/2023)
Vocal - Francesc Grau Güell (A renovar: 18/12/2023)
I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest
certificat a petició de la persona interessada.
Barcelona, 12 de gener de 2021

ADVERTIMENT:
Aquest acte administratiu de certificació constitueix una comunicació de dades personals prevista a la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals .
S’adverteix que la normativa de protecció de dades no permet un tractament posterior de les dades d’aquest
certificat per a una finalitat diferent.
El receptor/a de les dades està obligat a la observança de les disposicions de confidencialitat de dades
personals.
Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
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Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l’Agència Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la
Direcció General de Dret i Entitats1Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya’.”

