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. En virtut de la resolució del conseller de Justícia de 08/11/2006, es va inscriure amb el
número 2256 la constitució de la Fundació Orfeó Manresà, Fundació Privada (Manresa),
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:
Presidenta
Montserrat Corrons Boix
A renovar: 14/12/2022
Vicepresident
Josep Camprubí Duocastella
A renovar: 14/12/2022
Secretària
Montserrat Pons i Vallès
A renovar: 14/12/2022
Vicesecretària
Carme Suanya Rojas
A renovar: 14/12/2022
Tresorer
Joan Torner Sánchez
A renovar: 14/12/2022
ADVERTIMENT:
Aquesta comunicació de dades de caràcter 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 orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
S’adverteix que aquesta llei no permet un tractament posterior de les dades de caràcter personal recollides en
aquest certificat sense el consentiment de la persona interessada i que el/la receptor/a de les dades de caràcter
personal s’obliga, pel sol fet de la comunicació, a l’observança de les disposicions legals de l’esmentada llei.
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Document: T0902z80I74G37G
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 Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya’.”
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Comptador
Pol Valero Geli
A renovar: 14/12/2022
Vocal
Enric Alegre Nadal
A renovar: 14/12/2022
Vocal
Rosa Maria Ortega Juncosa
A renovar: 14/12/2022
Vocal
Xavier Pagès Torroja
A renovar: 14/12/2022
Vocal
Antoni Plans Girabal
A renovar: 14/12/2022
I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest
certificat a petició de la persona interessada.
Barcelona, 19 de novembre de 2019
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