
 

 

 

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

  

  

  

  

  

 

ADVERTIMENT:  

Aquest 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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M. Ángeles Pérez Hernández  , Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació 
Administrativa, 
 

Certifico 

 

Que, de les dades que consten al Registre de Fundacions, resulta que : 

 

1. La Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (Cornellà de Llobregat) es va 

inscriure el 18/10/2005, amb el número 2125, com a fundació subjecta a la legislació de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

2. D’acord amb la legislació vigent, les Fundacions adquireixen personalitat jurídica 

definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions. 

 

3. L'última composició del Patronat inscrita en aquest Registre és la següent: 

 

President - Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Representant: Sr. Antonio Balmón Arévalo 

Vitalici 

  

Vicepresident - Generalitat de Catalunya 

Representant: David Ferrer Canosa 

Vitalici 

  

Secretària general - Ana Belén Morejón Gómez 

A renovar: 09/02/2023 

  

Vocal - Lluís Bayo Ortonoves 

Vitalici 

  

Vocal - Diputació de Barcelona 

Representant: Joan Carles García Cañizares; Suplent: Jordi Roca Ventura 

Vitalici 
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Vocal - Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Representant: Maria Àngels Chacón Feixas; suplent: Rafael Español Navarro 

Vitalici 

  

Vocal - Antonio Morales Albarracín 

Vitalici 

  

Vocal - SIEMENS, S. A. 

Representant: José Ramón costa Silva 

Vitalici 

  

Vocal - Universitat Politècnica de Catalunya 

Representant: Agustí Fernández Jiménez 

Vitalici 

  

Vocal - Àrea Metropolitana de Barcelona 

Representant: Héctor Santcovsky. Representant suplent: Xavier Casas Masjoan 

Vitalici 

  

 

I, perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquest 

certificat a petició de la persona interessada. 

 

Barcelona, 02 de febrer de 2021 
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