ESTATUTS DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA
OBRA TUTELAR AGRÀRIA

CAPÍTOL I.-

DENOMINACIÓ, OBJECTE,
TERRITORIAL I DOMICILI

DURADA,

ÀMBIT

ARTICLE 1.- La FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA, constituïda
amb la denominació OBRA TUTELAR AGRARIA en data 26 d’octubre de 1928 i
declarada Obra Benefica Particular Mixta per Ordre de 3 d’abril de 1929 i transformada a
la forma jurídica de fundació amb la seva actual denominació el 18 de desembre de 1996,
està subjecte a la legislació pròpia de les fundacions de la Generalitat de Catalunya, es
regeix pels presents Estatuts i per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.
Des de la seva creació, la Fundació ha tingut com actius principals les seves colònies
agràries, l’espai natural destinat a fer possible el compliment del seu objecte.
ARTICLE 2.- FINALITATS i ACTIVITATS FUNDACIONALS
1.-

Els objectius de la Fundació són els següents:
a)

L’ objecte principal de la Fundació és ajudar i protegir a menors abandonats i
persones necessitades de tutela social, amb risc important d’exclusió social,
mitjançant la concessió, entre altres, d’ ajudes i beques, la creació d’escoles,
granges i explotacions, així com la participació en les activitats agrícoles de la
Fundació, sent la seva activitat fundacional, educativa i d’integració social i
laboral, que podrà promoure i desenvolupar per si mateixa o bé conjuntament
amb altres entitats, organismes o empreses, públiques i/o privades.
L’acolliment es farà, si és possible, en grups o unitats de convivència, situats a
alguna de les Colònies Agrícoles de la Fundació, on s’atendrà a la seva
educació i instrucció general i es procurarà facilitar ensenyament agrícola
teòric i pràctic, amb finalitat terapèutica, pedagògica i d’inserció laboral.

b)

Oferir un habitatge temporal al col·lectiu de persones tutelades, tenint cura de
la seva atenció integral, des dels aspectes relacionals i d’integració en la
comunitat, hàbits i oci, fins als higiènic sanitaris.

c)

Gestionar i desenvolupar els serveis assistencials que permetin atendre de
manera global les necessitats psicosocials de les persones acollides o tutelades.
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2.-

d)

La fundació podrà contractar o promoure la primera contractació temporal dels
tutelats i ex tutelats, amb atenció particular a les persones amb discapacitat o
pertanyents a minories ètniques, hagin o no estat tutelades, en les explotacions
agràries que formen part del patrimoni fundacional amb l’objectiu d’assolir la
seva integració laboral i social plena. Aquesta primera contractació té com a
objectiu principal la transició al mon del treball i es podrà realitzar o no en
combinació amb fórmules educatives.

e)

També amb finalitat d’integració laboral i social, la Fundació podrà oferir un
habitatge per les persones que mantinguin una relació laboral amb la mateixa.
Aquesta possibilitat es pot estendre a altres supòsits.

f)

Procurar mantenir i desenvolupar la dimensió de vida comunitària de la
Colònia Agrícola de Santa María de Gimenells, on, a més dels actuals
treballadors de la finca, segueixen residint –amb vivenda cedida gratuïtament
per la Fundació, uns i altres- aquells ex tutelats que romangueren després com
a treballadors contractats de la finca, crearen les seves pròpies famílies i avui,
jubilats, continuen ocupant gratuïtament la vivenda i participant activament en
la vida de la Colònia i en celebracions que s’hi fan, com la diada anual del 1er
de maig, a la que assisteixen tots els veïns, grans i petits, acompanyats dels
membres del Patronat de la Fundació.

Li correspon a la Fundació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
3.-

Realitzar totes les actuacions que estiguin relacionades amb els objectius
esmentats anteriorment.
Administrar el seu patrimoni.
Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns i drets, acceptar herències, llegats i
donacions.
Obtenir subvencions i altres ajudes d’entitats públiques o de particulars.
Contraure obligacions i concertar crèdits.
Prestar garanties i avals.
Aprovar la seva pròpia organització interna.
Exercitar accions judicials i administratives.
Percebre les quantitats que s’estableixen per a la prestació dels serveis atribuïts
a la Fundació.
Atorgar concerts i convenis amb tota mena de persones i/o entitats públiques o
privades i realitzar qualsevol altra mena d’actes i negocis jurídics congruents
amb els objectius i finalitats de la Fundació.
Atorgar premis, beques i ajudes, així com dur a terme aquelles accions de
foment que es considerin oportunes.
Qualsevol altra facultat relacionada amb els objectius de la Fundació.

Per al millor compliment dels seus fins, la Fundació podrà realitzar quantes activitats
estiguin relacionades amb el seu objecte, conforme al què acordin el seus òrgans de
govern.
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4.-

La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest
fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes
societats, caldrà l'autorització prèvia del Protectorat. En tot cas, la participació de la
Fundació en la gestió de societats ha d'ésser compatible amb les finalitats
fundacionals.
La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos
següents:
a)

Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva
finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.

b)

Si es tracta d'una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat
fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat.

ARTICLE 3.- La Fundació té plena personalitat jurídica pròpia per contractar i per
obligar-se de qualsevol manera, així com per a exercir, judicialment o extrajudicialment,
tots els drets i accions corresponents d’acord amb les lleis vigents, sense altres limitacions
que les que imposin expressament les lleis o aquests Estatuts.
ARTICLE 4.- La durada de la Fundació és indefinida.
ARTICLE 5.- La Fundació desplega la seva activitat principalment a l’àmbit territorial de
Catalunya.
ARTICLE 6.- El domicili de la Fundació, queda fixat a 08011 – Barcelona, carrer Aragó,
174-176, 4art-4ª. El Patronat podrà canviar-lo, amb l’autorització del Protectorat, a
qualsevol altre lloc, així com obrir delegacions o seccions a altres indrets.

CAPÍTOL II.- BENEFICIARIS
ARTICLE 7.- El patronat de la Fundació determinarà i escollirà lliurement els
beneficiaris; sense que existeixin beneficiaris concrets i determinats, individual o
col·lectivament, que estiguin legitimats per exigir els beneficis que es deriven de les
activitats de la Fundació. La determinació dels beneficiaris s’ha de dur a terme de
conformitat amb els principis d’igualtat, objectivitat i no discriminació.
Ningú podrà imposar l’atribució dels beneficis de la Fundació a persones determinades.

CAPÍTOL III.- PATRIMONI FUNDACIONAL I RECURSOS
ARTICLE 8.- El patrimoni de la Fundació queda constituït pels béns aportats pels
fundadors com a Fons Social, que quedaran adscrits als fins fundacionals, així com també
tots aquells altres que puguin ésser objecte d’herència o llegat a favor de la mateixa, i
siguin acceptats pel Patronat.
Les herències seran acceptades per la Fundació sempre a benefici d’inventari.
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Els llegats, les herències i les donacions no oneroses a favor de la Fundació no es poden
renunciar, sense l’autorització prèvia del Protectorat.
El Patronat podrà modificar les inversions del capital fundacional.
ARTICLE 9.- Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat
ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització
dels fins fundacionals.
ARTICLE 10.- La Fundació complirà els seus objectius mitjançant els ingressos integrats
per:
a)
b)
c)
d)

Els béns que per aquest concepte han estat aportats pels fundadors.
Els ingressos i rendes que pugui produir el patrimoni, treballs, activitats, estudis i
publicacions que realitzi.
Els donatius, ajudes i aportacions en efectiu rebudes d’organismes, entitats, empreses
mercantils i persones de tota classe, nacionals o internacionals.
Les donacions i quotes periòdiques d’aportació que pugui establir.

CAPÍTOL IV.- GESTIÓ ECONÒMICA
ARTICLE 11.- L’administració i disposició del patrimoni de la Fundació correspon al
patronat que l’exercirà a través del President i en allò que li hagi estat delegat pel Director
General.
ARTICLE 12.- El Patronat acordarà, al final de cada exercici, les quantitats que s’hauran
de destinar a fons de reserva o previsió de pèrdues de collites i altres contingències, així
com les que hauran de ser destinades a l’adquisició i millora d’edificis i maquinària
agrícola quan procedeixi, i l’excedent, si l’hagués, es destinarà a la millora de
l’ensenyament i assistència de les persones acollides, així com al millorament de les
explotacions agrícoles i major productivitat de les finques en ordre a l’efectivitat i
compliment dels fins fundacionals, del resultat net final, el Patronat donarà l’aplicació
pertinent segons els objectius socials, respectant sempre el compliment de les disposicions
legals que li siguin d’aplicació.
De conformitat amb el que estableix l’Article 333-2 l'article de la Llei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya:
1.-

La Fundació ha d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets
anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha
d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis
de la fundació. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

2.-

Els donatius i els altres recursos obtinguts que es destinen a incrementar la dotació i
els resultats obtinguts per alienacions dels béns o dels drets respecte als quals
l’article 333-1.3 estableix el deure de reinversió no entren en el càlcul del
percentatge que estableix l’apartat 1.
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3.-

L’aplicació d’ almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici
del següent al de l’acreditació comptable.

CAPÍTOL V.- DEL RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE DE LA
FUNDACIÓ
ARTICLE 13.- L’exercici econòmic s'inicia el dia 1 de gener de cada any i finalitza el dia
31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una
manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de
formular l’ inventari i els comptes anuals.
ARTICLE 14.- La formulació i aprovació dels comptes anuals es realitzarà d’acord amb
els següents criteris:
1.-

Els comptes anuals formen una unitat i es componen de:
a)
b)
c)
d)
e)

El balanç de situació.
El compte de resultats.
L'estat de canvis en el patrimoni net.
L'estat de fluxos d'efectiu si s’escau.
La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les
actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals,
concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també
els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les
societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de
participació.

2.-

El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data del
tancament de l’exercici. Els comptes s’han de presentar al Protectorat de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar del dia en què
s’aproven, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents
signatures electròniques reconegudes.

3.-

Els documents informàtics a què fa referència l’apartat 2 s’han de lliurar al
Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d’acord amb les condicions i els
formularis que es determinin per reglament.

ARTICLE 15.- Els Comptes Anuals de la Fundació s'hauran de sotmetre a una auditoria
externa en cas de complir-se les circumstàncies previstes a l'article 333-11 de la Llei
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques. Així mateix, la Fundació es podrà sotmetre a una auditoria voluntària.
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CAPÍTOL VI.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 16.- El govern, l’administració, l’assessorament i la representació de la
Fundació corresponen, d’acord amb la distribució de competències que s’estableix en
aquests estatuts, al Patronat, al President, als Vicepresidents, i al Director General.
Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i competències amb
independència i sense altres limitacions que les que estableixen aquests estatuts i les lleis,
amb un escrupolós respecte a la voluntat dels fundadors, posada de manifest en l’escriptura
de constitució i en els estatuts.
En aquests Estatuts, les referències a càrrecs i funcions exercides per persones es designen
amb un gènere neutre que comprèn en tots els casos sense excepció els gèneres masculí i
femení.
ARTICLE 17.- La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al
patronat.
El patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i
representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la
matèria.

ARTICLE 18.- Correspon especialment al patronat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i
davant l’Administració i tercers, sense excepció.
Interpretar els estatuts i, així mateix, elaborar les normes i els reglaments
complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
Aprovar els programes d’actuació i els pressupostos de la Fundació.
Formular i aprovar els comptes anuals, així com la memòria i la resta de documents
que, en el seu cas, exigeixi la legislació vigent.
Establir les línies de distribució i aplicació dels fons disponibles segons les finalitats
de la Fundació.
Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per
mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes
bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb
garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar
descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de
diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir
contractes laborals.
Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les
seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció
de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb
facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent.
Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
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i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

Per a l’execució dels acords es podrà facultar al president, a un vocal als càrrecs
directius i a d'altres empleats de l'entitat, amb caràcter mancomunat o solidari,
mitjançant una simple certificació dels acords o atorgant-los els corresponents poders
notarials.
Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la
productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies
econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la
destinació al compliment dels fins fundacionals de les rendes i els béns de què
disposi la Fundació.
La modificació dels Estatuts.
La fusió, l’escissió i la dissolució de la Fundació.
La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
El nomenament i atribució de facultats al Director General, d’acord amb el que es
preveu a l’article 28 d’aquests estatuts.
Qualsevol altre matèria que li sigui atribuïda per aquests estatuts i, en general, la
resta de matèries que segons la llei o aquests estatuts no estigui encarregada a un
altre òrgan de la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del
Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. El patronat pot delegar en els patrons
totes aquelles facultats que siguin delegables segons la normativa vigent.

ARTICLE 19.- El Patronat de la Fundació estarà integrat per un mínim de cinc
persones físiques i un màxim de dotze.
El Patronat neix de la Carta fundacional i es renova per cooptació: els patrons els
nomenarà el Patronat per acord pres per un mínim de les quatre quintes parts dels seus
membres. De igual manera es procedirà per la renovació dels càrrecs i per la seva
substitució.
El càrrec de patró tindrà una duració de cinc anys i serà reelegible, excepte els designats en
l’escriptura fundacional, que seran vitalicis.
La reelecció dels patrons es realitzarà d’acord amb les mateixes normes que en el cas del
nomenament.
ARTICLE 20.- Als membres del Patronat li són d’aplicació les normes que segueixen:
1.-

Els membres del patronat entraran en funcions després d’haver acceptat
expressament el càrrec. Aquesta acceptació es pot fer constar:
a)
b)
c)

En una escriptura pública.
En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el
càrrec legitimada per notari.
En una certificació del secretari o secretària, amb signatura legitimada, en que
es faci constar l’acceptació expressa de la persona nomenada i el termini del
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d)

2.-

mandat, si escau, si el càrrec ha estat acceptat en la reunió del patronat en que
ha estat nomenada.
Per compareixença del secretari o secretària o de la persona física que accepta
el càrrec davant el Protectorat.

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mort o declaració d’absència.
Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat.
Acabament del termini del mandat, llevat que es renovi.
Renúncia notificada al patronat.
Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la
fundació o que decreti la remoció del càrrec.
Per decisió presa per un mínim dels quatre quints dels altres Patrons.
Les altres que estableixen la llei.

La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes
per a l’acceptació del càrrec i només produirà efectes davant tercer un cop s’hagi
inscrit en el Registre de Fundacions.
3.-

Els càrrecs en el Patronat són de confiança, i s’han d’exercir personalment, no es
admesa cap mena de delegació excepte en els supòsits previstos en l'últim paràgraf
del Article 24.7 d’aquets estatuts.

4.-

Els Patrons podran utilitzar el títol de Conseller de la Fundació.

ARTICLE 21.- El Patronat nomenarà de entre els seus membres al President i també
podrà nomenar fins a dos Vice-presidents i a un Tresorer.
El president té la representació de la Fundació, dirigirà les reunions del Patronat i
executarà els acords. Altrament exercirà les demés facultats que li atribueixin aquests
estatuts.
El Patronat designarà, entre els seus membres, un secretari . Si la Llei ho permetés, aquest
càrrec podrà ser atribuït a un no patró expert en Dret.
ARTICLE 22.- Per delegació permanent del patronat correspon al president i, si escau, als
vicepresidents, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les
reunions del patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que
s’hi prenen, amb el vist-i-plau del president, i de qualsevol llibres, documents o
antecedents de la Fundació.
El president és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, per un dels vicepresidents,
designat, a aquests efectes, pel Patronat, amb les mateixes funcions i facultats.
En cas d’absència justificada del Secretari, serà substituït pel Patró mes jove dels presents.
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ARTICLE 23.- Els càrrecs de Patrons seran gratuïts i el Patronat rendirà comptes als
òrgans de protecció que correspongui, però els patrons poden ser reemborsats de les
despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.
Els membres del Patronat no podran tenir cap tipus de relació laboral o professional
retribuïda amb la Fundació en cas de concórrer les circumstàncies assenyalades a l'article
332-2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques. En els altres supòsits, la relació laboral o professional s’ha
d’articular mitjançant un contracte, que determini clarament les tasques laborals o
professionals que es retribueixen, les quals han d’ésser diferents de les pròpies del càrrec
de patró, amb l'autorització prèvia del Protectorat quan així ho requereixi la llei. El nombre
de patrons amb relació laboral o professional no podrà ser en cap cas igual o superior al
nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.
ARTICLE 24.- Les convocatòries del Patronat seguiran les regles següents:
1.-

El Patronat es reunirà tantes vegades com ho cregui necessari el President y sempre
que ho sol·licitin una quarta part dels seus membres, d’acord amb lo establert a
l’article 332-7.2 del CcCat.
2.- Haurà de ser convocat almenys una vegada dins dels sis primers mesos de cada any
per examinar els comptes i aprovar els comptes anuals de l’any anterior.
3.- La convocatòria es farà amb un mínim de quatre dies d’antelació per qualsevol mitjà
que deixi constància de la seva recepció per part dels interessats.
4.- El Patronat s’entendrà vàlidament constituït quan assisteixin més de la meitat dels
seus membres.
5.- El President podrà convidar a assistir a les reunions a aquelles persones que consideri
oportú, les quals tindran veu però no vot en aquells assumptes respecte dels quals el
President els hi pugui demanar informació.
6.- Els acords es prendran per majoria de vots, a raó d’un vot per cada membre del
Patronat. En cas d’empat el vot del President serà diriment. S’exceptuen els casos en
que les disposicions legals o els Estatuts determinin altres proporcions de
compliment obligatori.
7.- Els patrons poden delegar degudament per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en
un altre patró.
8.- No serà precisa cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d'una sessió
quan siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i hagin acceptat tots els
assistents per unanimitat la seva celebració, així com l’ordre del dia.
9.- El Patronat es podrà reunir mitjançant videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d 'intervenir en les deliberacions i
l'emissió del vot. En aquest cas la reunió s'entendrà celebrada en el lloc en que
estigui la persona que la presideix.
10.- De cada reunió s’aixecarà un Acta que estendrà el Secretari, en la qual es farà constar
la data i el lloc de la reunió, el nom dels patrons concurrents, l’ordre del dia, el resum
dels assumptes tractats, les intervencions de les que s’hagi demanat constància,i les
deliberacions, el text dels acords presos i el resultat de les votacions i de les majories
amb què s’han adoptat, així com també la resta de particulars legals i formals
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necessaris. L'acta així estesa serà aprovada al terme de la reunió pels assistents a la
mateixa, o com a primer extrem de l'ordre del dia de la sessió següent i traslladada al
Llibre d'Actes amb les signatures del President i del Secretari.
11.- El Secretari o la persona que l’hagi substituït a una reunió, amb el vist-i-plau del
President, pot certificar els acords del Patronat.
ARTICLE 25.- El Patronat queda investit de la màxima autoritat i facultats, en quant a
règim, administració i disposició dels béns i drets de la Fundació, amb la sola excepció,
que per la venda o gravamen d’immobles que tinguin un valor superior al del 10 % del
patrimoni, serà necessari que l’acord es prengui amb el vot favorable de les tres quartes
parts dels seus membres i d’acord amb les limitacions i tràmits legals que corresponguin.
Nogensmenys, totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de
l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
ARTICLE 26.- El càrrec de President del Patronat s’exercirà conforme a les disposicions
següents:
1.-

Correspon al President representar judicialment i extrajudicialment a la Fundació
amb les facultats del Patronat que siguin delegables i que constin en l’acord del seu
nomenament; en defecte de delegació expressa, s’entendran compreses en el
nomenament totes aquelles que siguin delegables i no estiguin expressament
prohibides per la Llei o pels Estatuts.

2.-

De manera enunciativa correspon al càrrec de President:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

Comprar, disposar alienar i gravar tota mena de béns mobles i constituir,
acceptar, modificar i extingir tota mena de drets personals i reals. Per a la
compra, alienació o gravamen de béns immobles i valors mobiliaris, caldrà la
prèvia aprovació del Patronat.
Atorgar tota mena d’actes, contractes o negocis jurídics amb els pactes,
clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar arbitratges;
prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
Administrar béns mobles i immobles, fer declaracions d’edificació i plantació,
delimitacions, afitaments, divisions materials, modificacions hipotecàries,
concertar modificar i extingir arrendaments i qualsevol altre cessió d’ús i
fruïció.
Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres
documents de gir.
Prendre diners a préstec o crèdit i reconèixer deutes i crèdits.
Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus a
qualsevol classe d’entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot d’Espanya i altres
bancs, instituts i organismes oficials, fent tot allò que la legislació i la pràctica
bancària permetin.
Atorgar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i
remetre gèneres, trameses i girs.
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h)

i)
j)

3.-

Comparèixer davant tota mena de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i
davant tota classe d’organismes públics en qualsevol concepte i en tota classe
de judicis i procediments, absoldre posicions; interposar recursos, fins i tot de
cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja
directament, ja mitjançant advocats i procuradors, als quals podran conferir els
oportuns poders.
Dirigir l’organització assistencial, docent i comercial de la Fundació i els seus
negocis, nomenant i separant empleats i representants.
Concedir, modificar i revocar tota classe d’apoderaments, amb els requisits
legals que corresponguin.

D’acord amb allò establert al paràgraf tercer del article 332-1.3 del Llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, mai no es pot delegar en el
President ni en altre Patró la facultat d’acordar els actes següents:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

La modificació dels Estatuts.
La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.
L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que han de contenir
els comptes anuals.
Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un
valor superior a una vintena part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de
venda de títols de valors amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el
de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l’atorgament de
l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
La dissolució de societats o altres persones jurídiques.
Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

ARTICLE 27.- El Patronat, a proposta del seu President, de forma obligatòria en cas de
complir-se els requisits assenyalats a l'article 332.2 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i optativa en
qualsevol altre cas, nomenarà un Director General, que disposarà de les següents facultats:
a)

Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinat les tasques que hauran
de realitzar les persones que presten serveis a la Fundació.

b)

Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments que
componen la Fundació.

c)

Emetre els informes que li sol·licitin els òrgans de la Fundació i els que consideri
convenients per pròpia iniciativa, i presentar al Patronat, segons correspongui, els
convenis o contractes amb altres entitats per a la seva aprovació, quan la delegació de
què disposi per aquestes qüestions del Patronat així ho determini.

d)

Exercir per delegació o apoderament del Patronat o del seu President, les facultats
que se li encomanin amb caràcter general o especial.
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e)

Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les normes
de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.

f)

Executar els acords del Patronat.

g)

Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.

h)

Organitzar la comptabilitat general i l'auxiliar de l'entitat.

i)

Preparar, a efectes de la seva elaboració i aprovació per part del Patronat, la
memòria, balanç anual i resta de documents comptables exigits per les disposicions
vigents.

j)

Presentar, a efectes de la seva elaboració i aprovació per part del Patronat, la previsió
dels pressupostos i plans en què s'estableixin els objectius acadèmics, estratègics,
econòmics i financers a aconseguir per la Fundació.

Totes les facultats enumerades en els paràgrafs anteriors queden sotmeses al compliment
del disposat a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i
disposicions d'aplicació.
El Director General podrà ser membre del Patronat, sempre que no concorrin les
circumstàncies assenyalades a l'article 332-2.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i compti, si s’escau,
amb l'autorització prèvia del Protectorat. En cas de no ser membre del Patronat, el Director
General podrà assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot.
En tot cas, el Director General estarà vinculat a la fundació mitjançant la relació laboral o
professional que es consideri més adient, segons el cas, i on s'hauran de determinar les
seves tasques laborals o professionals.

CAPÍTOL VII.- CONFLICTE D’INTERESSOS
ARTICLE 28.- Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i qualsevol
altra persona amb vinculació contractual amb la Fundació, haurà d'abstenir-se en la presa
de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes amb els que pugui haver un conflicte
entre els interessos de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, o els de
les persones referides a l'article 312-9.3 de la Llei 4/2008.
Les persones que, d'acord amb el previst al paràgraf anterior, estiguin en una situació de
conflicte d'interès, hauran de comunicar-ho de forma immediata al Patronat, en cas de ser
membre del Patronat o al seu President, en qualsevol altre cas, aportant tota la informació
que sigui rellevant. Així mateix, s'haurà d'abstenir d'intervenir en qualsevol deliberació o
acord al respecte de l'assumpte en que existeixi el conflicte d'interès.
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Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que
s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les
decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de
cada exercici.

CAPÍTOL VIII.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I EXTINCIÓ
DE LA FUNDACIÓ
ARTICLE 29.- Els estatuts de la Fundació es podran modificar per acord motivat del
Patronat i requerirà l’aprovació del Protectorat, que només la podrà denegar per les causes
previstes a l’article 335-1 del Codi Civil de Catalunya. La modificació dels estatuts
requerirà exigirà l’acord de les tres quartes parts dels membres del Patronat.
ARTICLE 30.- La Fundació es podrà fusionar amb una o més fundacions. L’acord de
fusió haurà de ser motivat i s’haurà d’adoptar per de les tres quartes parts dels membres del
Patronat. El Protectorat ha d’aprovar l’acord de fusió adoptat.
ARTICLE 31.- L’extinció de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat quan les
circumstàncies evidenciïn la necessitat o la conveniència justificada de dissoldre-la, tenint
sempre en compte la voluntat dels fundadors, manifestada en l’acte constitutiu i en aquests
estatuts, així com per la pèrdua del patrimoni fundacional o per la impossibilitat de
compliment amb els fins fundacionals. L’acord d’extinció s’ha de prendre per les quatre
quintes parts dels patrons, haurà d’ésser motivat i aprovat pel Protectorat.
La Fundació també s’extingirà per les altres causes legalment previstes.
L’extinció de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat,
els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. El patrimoni romanent es
destinarà, amb l’autorització prèvia del Protectorat, a una fundació, una entitat pública o
una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació. L’entitat
destinatària ha d’ésser beneficiària del mecenatge als efectes de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge, o de qualsevol altre que la substitueixi.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i
els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.
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