
Certificat d’acord de l’Assemblea General del dia 20.06.2018 
 
 
La senyora Isolda Sants Bantolrà, secretari de l'entitat denominada Associació per a la 

sostenibilitat Humana, Ecològica i Social, inscrita amb el número 42758 - J / 1 en el 

Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 

 

CERTIFICO: 

 

1. Que en data 20 de juny de 2018 i a Vic, es va reunir l’Assemblea General Ordinària de 

Socis, degudament convocada pel president senyor Joan Redorta Sentias, d'acord amb els 

estatuts de l'entitat, amb el següent ordre del dia: 

 

 A) Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2017 

 B) Aplicació del resultat. 

 

2. Que a l'esmentada reunió van concórrer la totalitat dels socis, amb quòrum suficient 

d'acord amb els estatuts de l'entitat. 

 

3. Que els comptes anuals han estat formulats per la Junta Directiva o òrgan de 

representació de l’entitat en aquesta data  i signats per tots els seus membres. 

 

4. Que la Junta Directiva o òrgan de representació que va formular els comptes es compon 

de les persones següents: 

  

PRESIDENT:  Joan Redorta Sentias  77.060.193 G 

VICEPRESIDENTA: Dolors Aniento Martínez 37.101.928 F 

SECRETÀRIA:             Isolda Sans Bantolrà  33.956.458 V 

TRESORERA:             Carlota Noguera Dot  47.792.216 X 

VOCALS:  Joaquim Vives Llorens 36.215.920 M 



   Miquel Riera Pujol  36.316.263 E 

   Albert Ilari Castells  37.238.696 V 

 

5. Que per UNANIMITAT es van adoptar els acords següents: 

 - Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2017, tancat el 31.12. 

 - Aplicar el resultat en els termes següents:  

 

Bases de repartiment Import  2017 

Excedent de l’exercici  

Total base de repartiment = Total aplicació 16.760,81 

Proposta aplicació a:  

Fons dotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent 16.760,81 

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  

 Total aplicació = Total base de repartiment 16.760,81 

 

 

I, perquè així consti, expedeixo el present certificat. 

 

A Vic, a 21 de juny de 2018 
 
 
 
Secretària      Vist-i-Plau President 
 
 
 
 
 
ISOLDA SANS BANTOLRÀ    JOAN REDORTA SENTIAS 


