Dª. Mª. ELENA OLMOS ORTEGA, SECRETÀRIA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

CERTIFIQUE
Que el Ple del Patronat de la FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en la reunió celebrada per mitjans
telemàtics (videoconferència), el dia 8 de juny de 2020, a les 12.30 hores, constituït per
les persones, les circumstàncies personals de les quals consten en l’acta, va aprovar,
entre altres, el següent acord que literalment és el que segueix:
Quart.- Delegació temporal de facultats en el patró i Director General
Entenent que resulta necessari dotar a la Fundació dels mecanismes necessaris per aconseguir
així una major eficàcia de dita entitat en l’acompliment dels seus fins fundacionals, permitint,
per tant, agilitzar el funcionament administratiu i de gestió d’aquesta, es proposa la delegació
temporal de facultats en el patró i Director General de la Fundació Lluís Alcanyís
Universitat de València de la Comunitat Valenciana, Sr. José Manuel Almerich Silla,
en els següents termes:


Delegar en el Patró i Director General totes les facultats que li són pròpies, excepte
l’alienació d’immobles;



La delegació és de caràcter temporal fins a la propera reunió del Ple del Patronat;



El Patró i Director General donarà compte de l’ús d’aquesta delegació en la propera reunió
del Ple del Patronat.

El Ple del Patronat acorda, per unanimitat dels presents, aprovar l’anterior proposta.

I, perquè així conste i tinga els efectes que corresponga, sense perjudici que l’acta siga
aprovada en la pròxima reunió del Patronat, signe i segelle aquest certificat, en
València, a 08 de juny de 2020.
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