
Certificat d’acord de l’Assemblea General 

 

 

Maria Sarret Pons secretari/ària de l'entitat denominada Societat per la difusió de les realitats 

culturals africanes, SDRCA inscrita amb el número 31681 en el Registre d’Associacions de la 

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 

 

 

CERTIFICO: 

 

1. Que en data 1 de març de 2022  i a Barcelona, es va reunir l’Assemblea General Ordinària de 

Socis, degudament convocada pel president senyor Josep Juanbaró , d'acord amb els estatuts de 

l'entitat, amb el següent ordre del dia: 

 

 A) Aprovació dels comptes anuals de l'exercici  2021 

 B) Aplicació del resultat. 

 

 

2. Que a l'esmentada reunió van concórrer un nombre de 3 associats, sobre el total de 3  que 

figuren en la relació actualitzada de socis, en primera. convocatòria, amb quòrum suficient d'acord 

amb els estatuts de l'entitat. 

 

 

3. Que l'entitat pot formular comptes de forma abreujada pels següents motius:   

els comptes són simplificats perquè l’entitat és de reduïda dimensió: 

 

1a. Que el total de les partides de l’actiu no superi el milió d’euros. 

 

2a. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris no superi els 2 milions d’euros. 

 

3a. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a deu. 

 

 

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

l’entitat en data 1 de març de 2022 i signats per tots els seus membres. 

 

 

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

persones següents:  

Josep Juanbaró Portella 

Maria Sarret Pons 

Nuria Juanbaró Sarret  



 

6. Que els comptes anuals no han estat auditats. 

 

 

7. Que per unanimitat, amb el vot favorable del 100% de les persones presents o representades, es 

van adoptar els acords següents: 

 - Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2021, tancat el 31 desembre 
 - Aplicar el resultat en els termes següents:  
 
Pèrdues de 1.225,82 euros , per ser compensades amb excedents positius futurs 
 
 
 
 
 
I, perquè així consti, expedeixo el present certificat. 
 
Barcelona               1    de          març               2022 
 
 
El/la secretari/ària                                                                      Vist i plau 
(Signatura)                                                                                 El/la president/a 
                                                                                                   (Signatura) 
 
 
 
 
 
 
1. Nom i cognoms de la persona que estén el certificat. 2. Denominació exacta de l’entitat. 3. Localitat on va tenir lloc la reunió de l’Assemblea. 
4. Especifiqueu si va ser en primera o segona convocatòria. 5. Només s’ha d’emplenar en el cas que es presentin comptes anuals abreujats. 6. 
De cada un dels membres se n’han d’especificar el nom i cognoms, domicili, DNI, càrrec que ocupa i data en què va ser nomenat. 7. Aquest 
punt només l’han d’emplenar les entitats obligades a auditar els seus comptes anuals. 8. Dades d’identificació de l’auditor o auditors i número 
de col·legiat. 9. Òrgan de l’entitat que va nomenar els auditors. 10. S’ha de consignar si la documentació es va aprovar per unanimitat o per 
majoria estatutària. 11. Data de tancament de l’exercici. 12. Localitat i data en què s’estén el certificat. 
 

 
NÚMERO 7 
 
 
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades 
personals facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’entitats, amb la 
finalitat d’exercir el registrament i control de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat.    
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquest document constitueix un 
consentiment per tractar les dades que conté. 
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà 
que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o bé trametent una 
sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat. 
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