
 

 

 

MARIA EULÁLIA FREIXAS FARRÉ, SECRETÀRIA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EL CIM DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, 

CERTIFICA: 

Que segons consta en el llibre d'Actes de la Fundació, en la reunió telemàtica del Patronat  del 

dia 11 de desembre de 2020, i amb la presència dels Patrons: Jaime Dallà Huguet, Maria Eulàlia 

Freixes Farré, Maria Arrese Escriba, Lourdes Taberner Guix, Rosa Jorba Valldosera, Merçé Díaz 

Coral, Encarnación Luna Maguilla i Begoña Burguete Musgo, es va procedir a la renovació dels 

membres del Patronat i la elecció de la Junta Directiva, en els termes que transcric literalment: 

S'ha comunicat per part de la Fundació Casa d'Empara de Vilanova i la Geltrú la proposta com a 

patrons de la Fundació El Cim les següents persones:  

Sra Maria Arrese Escriba (DNI 01.618.110 Z) 

Sr Jaime Dallà Huguet (DNI 33.496.401 R) 

Sra Rosa Jorba Valldosera (DNI 52210241B) 

Sr Eloi Montcada Elias (DNI 52.218.938 W) en substitució de la Sra. Merçè Diaz que no renova el 

seu càrrec per voluntat pròpia expressament manifestada. 

Per part de l’Institut de les Religioses Missioneres de la Immaculada Concepció s'han proposat 

com a patrons de la Fundació El Cim, les següents persones: 

Sra Maria Eulàlia Freixas Farré (DNI 37.613.019 S) 

Sra Lourdes Taberner Guix (DNI 40.245.213 C) 

Sra Begoña Burguete Musgo (DNI 17813594W) 

Sra Encarnación Luna Maguilla (DNI 28240540J) 

D'acord amb el que disposen els Estatuts de la Fundació El Cim i la normativa vigent sobre 

fundacions, i amb base a les dades indicades, s'aprova el nou patronat en base a les propostes 

presentades.  

Les vuit persones proposades estan presents en aquest acte i accepten el càrrec assumint el 

compromís de complir-lo amb fidelitat i pel termini de quatre anys. 



 

 

Tots ells, compleixen amb el indicat en l’art. 332-3 del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 

és a dir, tenen capacitat d’obrar plena i no estan inhabilitats per exercir càrrecs públics ni han 

estat condemnats per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic o per falsedat. 

Tot seguit s’acorda per unanimitat la composició i càrrecs del renovat patronat que tot seguit 

detallem: 

Jaime Dallà Huguet ( President ) 

Eulàlia Freixas Farré ( Secretaria ) 

Maria Arrese Escriba ( Vocal ) 

Rosa Jorba Valldosera ( Vocal ) 

Lourdes Taberner Guix ( Vocal ) 

Begoña Burguete Musgo ( Vocal ) 

Encarnación Luna Maguilla ( Vocal ) 

Eloi Montcada Elias ( Vocal ) 

Acomiadem a la Sra Merçé Díaz Coral amb un sentit agraïment de tots els presents en 

reconeixement a la feina feta i la seva aportació personal a la Institució al llarg dels darrers anys.  

S’encarrega a la Secretaria de la Fundació, Sra. Ma Eulàlia Freixas Farré, que porti a terme tots 

els tràmits que siguin necessaris per a la deguda inscripció de la composició i membres del 

Patronat en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia. 

Perquè consti i als efectes de la deguda inscripció, lliuro la present certificació a Vilanova i la 

Geltrú a 12 de desembre de 2020. 

 

 

Ma Eulàlia Freixas                                                              VP Jaime Dallà 

 


