
 
 
 
 
 

Certificat de l’acord de formulació i aprovació dels comptes de la Fundació 

Dades relatives a la Fundació 
Denominació 
Institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 

Número d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 

909 

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

Data Nombre d’assistents 
26 de juny de 2020                                 18 (10 vots presencials + 8 vots delegats) 

Relació dels assistents (nom i cognoms) 
 
 
Membres del Patronat assistents: 

1. Sr. Joan Gómez Pallarès 
2. Sr. Robert Fabregat i Fuentes  
3. Sr. Armand Sanchez Bonastre 
4. Sr. Joan Garcia Lopez   
5. Sra. Candela Calle Rodriguez  
6. Sr. Jordi Ara del Rey  
7. Sr. Antoni Dávalos Errando 
8. Sr. Ramón Riera Macià  
9. Sra. Montserrat Llavayol Giralt 
10. Sr. Marc Vilar Capella  

 
 
 
Membres del Patronat que han delegat el seu vot respecte a l’aprovació de comptes: 

 
11. Sra. Alba Verges i Bosch, delega en el Dr. Fabregat 
12. Sra. Àngels Chacón i Feixas, delega en el Sr. Joan Gomez Pallares 
13. Sra. Margarita Arboix Arzo, delega en el Dr. Armand Sanchez 
14. Sr. Francesc Xavier Grau, delega en el Sr. Joan Gómez Pallarès 
15. Sr. Xavier García Albiol, delega en el Sr. Ramon Riera 
16. Sr. Josep Ma. Ramírez Ribas, delegaga en el Dr. Fabregat 
17. Sr. Bonaventura Clotet Sala, delega en el Dr. Ara 
18. Sr. Evarist Feliu Frasnedo  

 
 

 
 
Exercici al qual corresponen els comptes anuals aprovats 
2019 
 

Forma d’aprovació de l’acord 

X  per unanimitat dels presents 

amb el vot favorable de patrons del total d’assistents 
 

Patrons que hi han votat en contra (nom i cognoms) 
 
 
 

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

                                Candela Calle Rodríguez 
  

Data en què va ser nomenat/ada secretari/ària 

  21 de juny de 2018 
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Certifico: 

Que, en la sessió indicada, el Patronat de la Fundació va formular i 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 
 
Candela Calle Rodríguez                            Alba Vergés i Bosch 
 
Localitat i data  Barcelona, a 26 de juny de 2020 

 
 

 
“En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), 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 registramen t 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 el s drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identif icatiu 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 t rametent una sol·licitud 
amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l ’adreça següent: 

protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat ” 

mailto:protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat
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