
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA D'UN SORTEIG 

NUMERO TRES MIL CINC-CENTS. -------------------  

A SABADELL, a dos de novembre de dos mil vint-

i-u. ----------------------------------------------  

Davant meu, ENRIQUE RUIZ DE BUSTILLO PONT, No-

tari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb re-

sidència en aquesta Ciutat, -----------------------  

COMPAREIX 

EL SENYOR JOSEP MANUEL SUAREZ IBORRA, nascut el 

15 d'abril de 1948, jubilat, casat, veí de Sabadell 

(08201), Passeig de la Plaça Major, 51 6è, i prove-

ït del seu Document Nacional d'Identitat número: 

39.631.589-J. -------------------------------------  

L'identifico mitjançant el seu D.N.I., que 

m'exhibeix. ---------------------------------------  

INTERVÉ en la seva condició de President del 

Patronat, en nom i representació de la Fundació 

Privada anomenada "FUNDACIO PRIVADA ATENDIS", domi-

ciliada a Sabadell (08202), Avinguda Can Roqueta, 

número 1E, amb Cèdula d'Identificació Fiscal núme-

 
  



 

 

 

 

 

ro: G-64821309, constituïda per temps indefinit, 

mitjançant escriptura autoritzada el dia tretze de 

febrer de dos mil vuit, pel llavors Notari de Saba-

dell, el senyor Gonzalo Navarro Navarro de Palen-

cia, nº 185 de protocol, havent estat modificats 

els seus Estatuts i refosos en la seva totalitat en 

escriptura autoritzada el dia vint-i-vuit de desem-

bre de dos mil dotze, pel llavors Notari de Saba-

dell, el senyor Juan José De Diego Isasa, nº 1.363 

de protocol; Inscrita al Registre de Fundacions 

Privades del Departament de Justícia de la Genera-

litat de Catalunya, amb el número 2.456. -----------  

La fundació té per objecte promoure, potenciar 

i vetllar per una plena educació, assistència i re-

cuperació en el sentit mes ampli de les persones 

amb disminució cognitiva. --------------------------  

Té, al meu judici, segons concorre interès le-

gítim per instar aquesta acta i, -------------------  

EM REQUEREIX 

A mi, el Notari, per a que a les 12,00 hores, 

del dia VINT-I-VUIT DE DESEMBRE DE DOS MIL VINT-I-

U, presenciï i deixi constància dins de la present 

acta, del resultat del sorteig-rifa d'una panera 

solidària, denominat "SORTEIG-RIFA PANERA SOLIDÀRIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENDIS MES QUE UNA PANERA - 10ª edició", així com 

també de deu sortejos més consistents de 10 àpats 

en restaurants de la ciutat de Sabadell i rodalies, 

que tot i que les bases no especifiquen, segons ma-

nifesta, cada un dels 10 àpats es per a dues perso-

nes; que es realitzaran entre totes les butlletes 

venudes físicament i també venudes a través de la 

botiga online, de les 10.000 butlletes posades a la 

venda numerades del 00001 al 10000; quin sorteig 

esta subjecte a les bases del referit sorteig em 

lliura i deixo incorporades a aquesta acta, havent 

estat dites bases prèviament dipositades a la Di-

recció General de Tributs i Joc de la Generalitat 

de Catalunya, segons resulta del document que 

igualment em lliura i incorporo a continuació d'a-

questa acta. --------------------------------------  

PROTECCIÓ DE DADES: El senyor compareixent 

queda informat per mi el Notari, de que les seves 

dades personals seràn objecte de tractament 

d'aquesta Notaría, els quals són necessaris per al 



 

 

 

 

 

compliment de les obligacions legals de l'exercici 

de la funció pública notarial, conforme al previst 

en la normativa prevista en la legislació notarial, 

de prevenció de blanqueix de capitals, tributària 

i, en el seu cas, sustantiva que resulti aplicable 

a l'acte o negoci jurídic documentat. La 

comunicació de les dades personals és un requisit 

legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar 

les dades personals, i estant informat de que la 

consequència de no facilitar aquestes dades és que 

no sería possible autoritzar o intervenir el 

present document públic. Les seves dades es 

conservaràn amb caràcter confidèncial. -------------  

La finalitat del tractament de les dades és 

complir la normativa per a autoritzar/intervenir el 

present document, la seva facturació, seguiment 

posterior i les funciones pròpies de l'activitat 

notarial d'obligat compliment, de les que poden 

derivar-se l'exitència de decisions automatitzades, 

autoritzades per la Llei, adoptades per les 

Administracions Públiques i entitats cessionàries 

autoritzades per Llei, inclossa la elaboració de 

perfils precisos per a la prevenció i investigació 

per les autoritats competents del blanqueix de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

capital i la financiació del terrorisme. ----------  

El notari realitzarà les cessions d'aquestes 

dades que siguin d'obligat complimient a les 

Administracions Públiques, a les entitats i 

subjectes que estipuli la Llei i, en el seu cas, al 

Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en 

aquesta notaría. ----------------------------------  

Les dades proporcionades es conservaràn durant 

els anys necessaris per a complir amb les 

obligacions legals del Notari o qui el substitueixi 

o succeeixi. --------------------------------------  

Pot exercitar els seus drets d'accés, 

rectificació, supressió, limitació, portabilitat i 

oposició al tractament per correu postal davant la 

Notaría autoritzant, situada a Sabadell (08202), 

carrer Sant Antoni Mª Claret, número 1, 2ón. 

Aiximateix, te el dret a presentar una reclamació 

davant una autoritat de control. ------------------  

Les dades seràn tractades i protegides segons 

la Legislació Notarial, la Llei Orgànica 15/1999 de 



 

 

 

 

 

13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva 

normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 

d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE. ------------------------------------------  

El senyor compareixent, assenyala per aquest 

acte, com a compte de correu electrònic per la re-

cepció de còpia simple de la present escriptura, 

quin mitjà admet expressament, la següent: "nvirgi-

li@atendis.cat". -----------------------------------  

Jo, el Notari, accepto el requeriment que se 

m'ha fet, quin resultat faré constar per diligència 

a continuació de la present acta, que llegeixo al 

senyor requirent per la seva elecció, que la troba 

conforme, es ratifica i la firma amb mi, el Notari, 

que del total contingut de la mateixa, estesa en 

tres folis de paper segellat exclusiu per a docu-

ments notarials, números el del present i els dos 

anteriors en ordre correlatiu, en dono fe. ---------  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAT: JOSE-MANUEL SUAREZ. SIGNAT: ENRIC RUIZ 

DE BUSTILLO.- RUBRICAT I SEGELL DE LA NOTARIA. ----  
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DOCUMENTOS    UNIDOS 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Essent les dotze hores del dia vint-i-

vuit de desembre de dos mil vint-i-u, jo, ENRIC 

RUIZ DE BUSTILLO PONT, Notari de l'Il.lustre 

Col.legi de Notaris de Catalunya, amb residència a 

Sabadell, procedeixo a deixar constància d'haver-se 

realitzar el sorteig del guanyador del "SORTEIG-

RIFA PANERA SOLIDARIA ATENDIS MES QUE UNA PANERA -

10ª edició", així com també de deu sortejos més 

consistents de 10 àpats per a dues persones en res-

taurants de la ciutat de Sabadell i rodalies. ------  

D'acord amb les bases de dit sorteig, que han 

quedat incorporades a l'acta que precedeix, jo, el 

Notari, extrec de manera aleatòria entre tots els 

números participants, els números següents: --------  

A).- En primer lloc, extrec com a numero gua-

nyador de la panera solidària el 0774; i com a nú-

mero suplent, pel cas de que la persona guanyadora 

no hagi comunicat i aportat a l'entitat el número 

guanyador abans del dia 28 de gener de 2022 a les 

18 hores, el número 5999. -------------------------  

B).- A continuació, extrec com a números gua-

nyadors dels deu àpats per a dues persones en Res-

taurants de la Ciutat de Sabadell i Rodalies: ------  

1).- CAN FERRAN, el número guanyador es 3636. -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).- ÉBANO, el número guanyador es 8205. -----  

3).- EL RACÓ DEL CAMPANAR, el número guanyador 

es 8385. -----------------------------------------  

4).- LA TERRASSETA, el número guanyador es 

0717. --------------------------------------------  

5).- MASSAGUÉ 62, el número guanyador es 3313.  

6).- SANDVITXERIA SBD, el número guanyador es 

3631. --------------------------------------------  

7).- SUÍS, el número guanyador es 5313. ------  

8).- SAÓ, el número guanyador es 5632. -------  

9).- TAPS, el número guanyador es 5867. ------  

10).- TEIKIT, el número guanyador es 6749. ---  

I extrec també com a números suplents dels 

àpats pel cas de que les persones guanyadores no 

hagin comunicat i aportat a l'entitat el seu número 

guanyador abans del dia 28 de gener de 2022 a les 

18 hores, els següents: ---------------------------  

Primer suplent, seguint l'ordre de numeració 

dels restaurants relacionats, el número 7338. ----  

Segon suplent, seguint l'ordre de numeració 



 

 

 

 

 

dels restaurants relacionats, el número 8308. ----  

I no tenint res més a fer constar, dono per 

acabada la present diligència, que de tot el con-

tingut, així com de quedar estesa a continuació de 

l'acta que la motiva, en dos folis de paper sege-

llat d'ús exclusiu per documents notarials, números 

el del present i l'anterior en ordre correlatiu, 

jo, el Notari, en dono fè. -------------------------  

FIRMAT:  SIGNAT: ENRIC RUIZ DE BUSTILLO.- RU-

BRICAT I SEGELL DE LA NOTARIA. ---------------------  

 

 

 

 

 

 


