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Senyors,
Senyores,
Un cop revisada la nova documentació, presentada el dia 19.9.2021, us fem avinent que
s’han inscrit els canvis en la composició del Patronat de la Fundació Privada Catalana
per a la Paràlisi Cerebral (núm. 1165), amb excepció de:


La designació dels càrrecs de la presidència d’honor i la vicesecretaria, que no
estan previstos estatutàriament i, a més, no pot recaure un càrrec honorífic en un
patró, i



La reelecció dels senyor Darío-Joaquín Olaortúa Rumeu, ja que el seu mandat no
caduca fins el dia 16.9.2023.

En conseqüència, la composició del Patronat actualment inscrita en el Registre de
fundacions és la següent:
President
Jordi Franquesa Pecanins
A renovar: 16/09/2023
Vicepresident
Jordi Salvatella Pasant
A renovar: 16/09/2023
Secretari
Oriol Izquierdo Llopis
A renovar: 17/12/2024
Tresorer
Andrés Antonio Sexto Carballeiro
A renovar: 17/12/2024
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Vocal
Alfredo Arribas Cabrejas
Nat
Vocal
Dolors Borau i Lladó
A renovar: 07/01/2025
Vocal
Cristina Minguell Comas
A renovar: 14/10/2024
Vocal
Darío-Joaquín Olaortúa Rumeu
Designat pel Consell d’Honor de la Fundació
A renovar: 16/09/2023
Vocal
Montserrat Pasant i Coll
Nat
Vocal
Roser Pecanins Vallés
Nat
Vocal
María Dolores Villà Borràs
Nat
Vocal
Arantzazu de Olaortua Ugalde
Nat
Tot i això, us fem avinent que, de conformitat amb l’article 9 dels estatuts de la Fundació,
el Consell d’Honor de la Fundació designa dos patrons. Tenint en compte que només
s’ha procedit a la designació d’un, cal que es procedeixi a regularització de la composició
del Patronat.
D’altra banda, us fem avinent que no s’ha donat resposta a l’ofici de 16.2.2021, relatiu a
l’assumpte 5424/2021 de modificació d’estatuts.
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A fi de mantenir actualitzat el nostre Registre, ens cal disposar del número de DNI, NIF o
equivalent de tots els patrons. Així doncs, us demanem que ens feu arribar els dels
patrons actuals, en el cas que no ho hàgiu fet, i que tingueu present aquesta indicació
quan en el futur es produeixin canvis en el Patronat.
Atentament,
Cap de Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa
Selene Trimiño Gallardo
Barcelona, 18 d'octubre de 2021
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