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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: O0752Y27u53T49b 

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’.” 
Aquest document es pot consultar a la web http://justicia.gencat.cat/documentsentitats   

 

 

Jaume Montfort Samà, director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida, 
 

CERTIFICO: Que al protocol de l'entitat denominada Associació Alba, de Tàrrega, inscrita amb el 

número 182 de la secció 1a de la demarcació de Lleida del Registre d’associacions 

de la Generalitat de Catalunya, hi ha un certificat on consta que a l'assemblea que va 

tenir lloc el dia 18/03/2016 es va nomenar la Junta Directiva de l'associació. 

 

Que l’esmentada junta està vigent fins al dia 18/03/2020. 

 

Que la composició que consta inscrita en el Registre és la següent:  

 

President Carles de Ahumada i Batlle 

Vicepresident Jordi Solé Tàsies 

Secretària Belen Jürschik Ribera 

Tresorer Joan Puiggener Armejach 

Vocal  Núria Aldomà Estany 

Vocal  Víctor Bayarri Catalán 

Vocal  Joaquim Capdevila Capdevila 

Vocal  Albert Esteban Vives 

Vocal  Josep Garriga Sampons 

Vocal  Sonia Olivares Merinos 

Vocal  Pilar Sala Esteve 

Vocal  Antonio Santaeulària Torrescasana 

Vocal  Jaume Carcasona Vila (representant Paeria de Cervera) 

Vocal  Noelia Soto González (representant Ajuntament de Tàrrrega 

 

I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada.  

 

Lleida, 01 de setembre de 2017  
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