Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Referència:

40920 /2022 (LAL)

Assumpte:

Òrgans de govern

Associació d'Ajuda Mútua
d'Immigrants a Catalunya
Rambla del Raval, 29, bxs.
08001 Barcelona

Senyor/a,
Us comunico que han estat inscrits, d’acord amb l’art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre
d’Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l’Associació d'Ajuda
Mútua d'Immigrants a Catalunya (núm. 14210) que es van aprovar en data 15/06/2022 i
que ens heu comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 22/07/2022.
En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el
Registre d’Associacions de la Generalitat és la següent:
President
David Papiol Bernal
A renovar: 15/06/2026
Vicepresidenta
Janette Vallejo Santes
A renovar: 15/06/2026
Secretària
Mónica de la Torre Sánchez
A renovar: 15/06/2026
Tresorera
Mariana Isla Viale
A renovar: 15/06/2026
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Document: 11338t19e89594E
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certif icats de l’Agència Catal a n a
de Certif icació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manif estacions de v oluntat en suport inf ormàtic del Registre Electrònic de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluny a’.”
Aquest document es pot consultar a la web http://justicia.gencat.cat/documentsent itats

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Recordeu que, a l’efecte de comunicar en un futur la composició de noves Juntes
Directives, podeu utilitzar els models normalitzats que figuren en la nostra pàgina web
justicia.gencat.cat.
Atentament,
Responsable d'òrgans de govern

Montserrat Mayenco Hueso
Barcelona, 21 de setembre de 2022
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