Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

El Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya,
CERTIFICA:
Que l'entitat denominada Associació DSAS: Després del Suïcidi - Associació de
Supervivents, de Barcelona, es va inscriure en data 19/10/2012 amb el número 48863 de
la secció 1a de la demarcació de Barcelona.
Que l’última junta directiva que figura inscrita en aquest Registre està encapçalada per
les persones següents:
Presidenta
Cecília Borràs Murcia
A renovar: 06/05/2022
Vicepresident
Carles Alastuey Sagarra
A renovar: 06/05/2022
Secretària
Anna Lara Carles
A renovar: 06/05/2022
Tresorera
Roser Carreras Coma
A renovar: 06/05/2022

I perquè consti, s'expedeix aquest certificat a petició de la persona interessada.
Barcelona, 24 de març de 2021

ADVERTIMENT:
Aquet acte administratiu de certificació constitueix una comunicació de dades personals prevista a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals .
S’adverteix que la normativa de protecció de dades no permet un tractament posterior de les dades d’aquest certificat per a una
finalitat diferent.
El receptor/a de les dades està obligat a la observança de les disposicions de confidencialitat de dades personals.
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Document: C1131q40o81d86J
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’.”
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Aquest document es pot consultar2 a la web http://justicia.gencat.cat/documentsentitats

