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Senyor, 

 

Us comunico que han estat inscrits, d’acord amb l’art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre 

d’Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l’Associació 

Ecoserveis (núm. 13358) que es van aprovar en data 20/06/2020 i que ens heu 

comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 04/11/2020. 

 

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el 

Registre d’Associacions de la Generalitat és la següent: 

 

President 

Aniol Esquerra Alsius 

A renovar: 20/06/2025 

  

Secretari 

Joaquim Corominas Viñas 

A renovar: 20/06/2025 

  

Tresorer 

Josep Puig Boix 

A renovar: 20/06/2025 

  

 

 

 

 

 

    

Associació Ecoserveis 

Carrer Camprodon , 3, Bxs 

08012 Barcelona 

(Barcelonès) 
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Recordeu que, a l’efecte de comunicar en un futur la composició de noves Juntes 

Directives, podeu utilitzar els models normalitzats que figuren en la nostra pàgina web 

justicia.gencat.cat. 

 

Atentament, 

 

 

 

Responsable d'òrgans de govern 

 

  

 

Montserrat Mayenco Hueso   

 

Barcelona, 06 de novembre de 2020 
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