
 

 
 
Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva 
Dades de l’Associació 
Denominació 
      
CIF Número d’inscripció en el Registre d’Associacions 
            

Dades de qui estén el certificat 
Cognoms i nom Número de NIF, NIE o passaport 
            
Càrrec que ocupa a l’Associació Data de l’assemblea general sobre la qual certifica 
            

Certifico: 
- Que en l’assemblea general d’associats celebrada en la data indicada s’ha aprovat, de conformitat amb 

els estatuts de l’Associació, el nomenament de les persones titulars dels òrgans de govern i
representació de l’entitat. 

- Que totes les persones nomenades eren presents a l’acte i hi han acceptat el seu nomenament. 
- Que la composició resultant de la Junta Directiva és la que s’especifica a continuació. 

Composició de la Junta Directiva 
President/a 
Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
            
Localitat Via (carrer, avinguda, passeig...), número i pis Codi postal 
                  

Secretari/ària 
Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
            
Localitat Via (carrer, avinguda, passeig...), número i pis Codi postal 
                  

Altres càrrecs 
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  



 
 

 
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                   
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
Càrrec Nom i cognoms Número del NIF, NIE o passaport 
                  
 
I perquè així consti, signo aquest certificat. 
 
El/la secretari/ària          Vist i plau                      El/la secretari/ària sortint       El/la president/a sortint 
                                       El/la president/a 
 
   
  
 
 
 
                                                                                                                   
(Nom i cognoms)                      (Nom i cognoms)                    (Nom i cognoms)                               (Nom i cognoms) 
 
                                                                            
Data       
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