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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. 
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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 de la consellera de Justícia de 03/06/1997, es va inscriure amb 

el número 1078 la Fundació INFORM-Institut per a la Formació de Joves vers 

l'Administració d'Empreses (Sant Pere de Ribes), 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 - Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Representant: Blanca Padrós Amat  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vicepresident - Fundació IMFE Mas Carandell, Fundació Privada 

Representant: Carles Prats Alonso  

A renovar: 07/11/2023 

  

Secretari - Institut Municipal d'Ocupació IMO de Lleida "Salvador Seguí" 

Representant: Anna Campos Valverde  

A renovar: 07/11/2023 

  

Tresorer - Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Representant: Abigail Garrido Tinta  

A renovar: 07/11/2023 
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Vocal - Ajuntament de Girona 

Representant: Gloria Plana Yanes   

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Manlleu 

Representant: Eudald Sellarès València  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Molins de Rei 

Representant: Alejandro Herrero Basange    

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Rubí 

Representant: Victor García Correas  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Sabadell 

Representant: Monserrat González Ruiz   

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Tarragona 

Representant: Manel Castaño Bachiller  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Tortosa 

Representant:Francesc Papió i Herrando  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Representant: Joan Manel Montfort Guasch  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Ajuntament del Prat de Llobregat 

Representant: Marta Mayordomo Descalzo  

A renovar: 07/11/2023 
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Vocal - Ajuntament del Vendrell 

Representant: Silvia  Vaquero Martín  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Escola Pia de Catalunya 

Representant: Antoni Burgaya Trullàs  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Institut Municipal de Desenvolpuament Local-Vallsgenera 

Representant: Rosa Maria Rovira Vendrell  

A renovar: 07/11/2023 

  

Vocal - Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes 

Representant: Joan Galiano i Peralta  

A renovar: 07/11/2023 

  

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest 

certificat a petició de la persona interessada. 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2020  
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