
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ BARCELONA 1989 – fundació privada 
  
  
CAPÍTOL I- DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT D´ACTUACIÓ I 
RÈGIM JURÍDIC.  
   
 
Article 1.- Denominació i domicili 
 
La Fundació es denomina “FUNDACIÓ BARCELONA 1989 - fundació privada”.  
  
El domicili de la Fundació es troba a (08017) Barcelona, carrer Escoles Pies, 19 baixos. 
El Patronat pot traslladar el domicili, complint les disposicions legals vigents. 
 
Article 2. – Àmbit territorial  
 
La Fundació desenvoluparà principalment les seves funcions dins de l'àmbit territorial de 
Catalunya. No obstant, també les podrà desenvolupar fora d’aquest àmbit territorial. 
 
Article 3.- Règim jurídic 
 
La Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries 
que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb 
la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la Fundació.  
  
Article 4.- Capacitat jurídica 
 
La Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les 
imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe 
de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, pel fet de l'atorgament de la seva Carta 
Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya.  
  
  
CAPÍTOL II - FINALITATS FUNDACIONALS.  
  
  
Article 5.-  Finalitat de la Fundació 
 
La Fundació Barcelona s'emmarca en l'àmbit ideològic del catalanisme, i és independent 
de qualsevol altra entitat, associació o partit polític. 
 
La Fundació tindrà com a finalitat la promoció del debat, la reflexió i l'anàlisi a l'entorn 
de la realitat social, cultural i econòmica de Catalunya, el foment de la interrelació entre 
les diferents sensibilitats i corrents ideològics del catalanisme i l'impuls del diàleg 
intel·lectual entre el catalanisme i altres àmbits de pensament de dins i de fora del país. 
  
Article 6.- Activitats de la Fundació 
 



Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el 
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En 
concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats 
que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 
 
1. Organitzar trobades periòdiques dels membres de la Fundació per generar debat i 

reflexió, amb ponents interns o externs.  
2. Realitzar, col·laborar i impulsar estudis relacionats amb els fins de la Fundació. 
3. Organitzar seminaris, congressos i altres tipus de trobades relacionats amb els fins de 

la Fundació. 
4. Editar publicacions. 
5. Fer propostes dirigides a la societat catalana per fonamentar la reflexió i el diàleg de 

les diferents sensibilitats existents en el si de la societat catalana. 
 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les 
normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o 
llicències pertinents. 
 
Article 7. – Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris 
 
Són beneficiaris de la Fundació tots aquells col·lectius que estiguin interessats, de forma 
directa o indirecta, en la promoció del debat, la reflexió i l'anàlisi a l'entorn de la realitat 
social, cultural i econòmica de Catalunya, així com en el foment de la interrelació entre 
les diferents sensibilitats i corrents ideològics del catalanisme i l'impuls del diàleg 
intel·lectual entre el catalanisme i altres àmbits de pensament. 
 
L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis 
d’imparcialitat i no-discriminació i segons els criteris d'objectivitat, de no discriminació 
per raó de sexe, creences, raça, procedència social i/o discapacitat i en atenció a un 
col·lectiu genèric de persones.  
 
Article 8. – Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 
 
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 
 
Per a la realització, finançament i funcionament de totes les finalitats, la Fundació podrà 
realitzar qualsevol acte, contracte, operació i negoci lícit, sense més restriccions que les 
imposades per les lleis. 
 
 
CAPÍTOL III. - PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA.  
 
  
Article 9. – Patrimoni de la Fundació  i activitats econòmiques 



 
El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. 
L'esmentat patrimoni es compondrà:  
  
a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta 
Fundacional.  
  
b) De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el capital 
fundacional.  
  
c) De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la 
Fundació, per qualsevol títol o concepte.  
   
Article 10.- Formulació i aprovació dels comptes anuals 
 
El Patronat de la Fundació formularà anualment l'inventari balanç tancat el 31 de 
desembre, i els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, el 
compte de l’estat de situació de canvis en el patrimoni net, el compte d’estat de situació 
de fluxos en efectiu i  una memòria de les activitats dutes a terme durant l'any i de la 
gestió econòmica del patrimoni; fent la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 
de l'exercici anterior, i formulant el pressupost de l'exercici actual, així com les 
declaracions responsables, i perfecció dels actes o contractes que en són objecte, i tots 
aquells altres documents, informes i informacions que siguin obligatoris per la legislació 
vigent. 
 
El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals 
que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi 
de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la 
normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora. 
 
Els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data 
de tancament de l'exercici, i hauran de ser signats pel secretari amb el vistiplau del 
president i presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta 
dies a comptar des de la seva aprovació.  
  
Article 11.- Recursos anuals 
 
Els recursos anuals es compondran de:  
  
a) Les rendes que produeixi l'actiu.  
  
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. 
  
c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per tant, no 
hagin de ser incorporades al capital fundacional.  
  
Article 12.- Aplicació obligatòria 
 
Per a la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, com a mínim, la 
quantitat que en cada moment estableixi la normativa vigent. La resta s’ha de destinar o 



bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels fons propis. El Patronat 
ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.  
 
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de 
decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels 
fins fundacionals. 
 
L’aplicació mínima a la qual es fa referència en el primer paràgraf d’aquest article s’ha 
de fer efectiva en el termini que en cada moment estableixi la normativa vigent. 
 
Article 13.- Actes de disposició 
 
1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que 

integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions 
dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha 
de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats 
o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real. 

 
2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o 

parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de 
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci 
constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per 
tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que 
justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al 
producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la 
Fundació. 

 
3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o 

indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de 
fer els actes de disposicions, ha de comptar amb la informació adequada per prendre 
la decisió de responsabilitat. 

 
4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen 

o administració extraordinària en els casos següents: 
  

(i) Si el donant ho ha exigit expressament. 
(ii) Si ho estableix una disposició estatutària. 
(iii) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o 

s’han adquirit amb fons públics. 
 
5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin 

la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les 
inversions del patrimoni fundacional 

 
6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el 

patrimoni fundacional; per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets 
susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat 
i el compliment dels requisits legalment previstos. 

 



7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una 
declaració responsable, s’ha d’adoptar-la segons els ternes establerts a l’article 21 
d’aquests estatuts. 

  
Article 14.- Règim comptable 
 
La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat que li siguin 
directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà el 
llibre diari, el llibre d'inventari i de comptes anuals i el llibre d'actes. La comptabilitat 
serà portada pel Tresorer.   
  
  
CAPÍTOL IV - DELS MEMBRES I DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.  
  
  
Article 15.-  Membres 
 
La Fundació estarà integrada pels següents membres:  
  

a)      Membres Fundadors 
b)      Patrons 
c)      Membres Col·laboradors que, si és el cas, podran ser designats com a Patrons 

per acord del Patronat 
  
Article 16.- El Patronat 
 
El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l'òrgan que 
ostenta la seva representació i gestió, amb totes les facultats que siguin necessàries per a 
la realització de les finalitats fundacionals. Correspon especialment al Patronat: 
 
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i 

davant l’Administració i tercers, sense excepció.  Així mateix, elaborar les normes i 
els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent. 

b) Formular i aprovar els comptes anuals i les declaracions responsables.  
c) 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 son obrir comptes 
bancaris, fer-ne el seguiment i cancel.lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb 
garanties –incloses les hipotecaries i pignoraticies- o sense; gestionar descomptes de 
lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuant dipòsits de diners, valors i 
altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries. 

d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes 
laborals. 

e) 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 oferir 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. 

f) 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. 



g) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional. 
h) Qualsevol altra no esmentada en les lletres anteriors i que sigui conseqüència de 

l’exercici de les funcions de govern, administració i representació de la Fundació i 
que sigui competència del Patronat. 

 
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització 
del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. 
 
Article 17.- Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre 
 
El Patronat, que haurà de comptar no menys de 10 ni més de 70 membres, és un òrgan 
col·legiat que estarà constituït pels membres fundadors més tots els Patrons que es 
designin d'acord amb aquests estatuts i que hagin acceptat expressament el càrrec, en una 
de les formes establertes per la legislació vigent.  
  
Els nous Patrons seran designats pel Patronat a proposta de dos patrons d’entre els 
integrants del “Consell de la Fundació” que no siguin patrons, i l’acord haurà de ser 
adoptat per les dues terceres parts dels assistents a la reunió del Patronat en què s’hagi 
previst l’adopció d’aquest acord. 
  
Article 18.- Durada del càrrec de membre del Patronat i revocació 
 
La durada del càrrec de membre del Patronat és indefinit. El càrrec és renunciable i pot 
ser revocat per acord d’una tercera part dels membres del Patronat, prèvia audiència de 
l'interessat. 
 
Article 19.- Gratuïtat 
 
Tant els membres fundadors com els patrons no seran retribuïts pel mer exercici del seu 
càrrec, sens perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi 
l'acompliment de les funcions encarregades pel Patronat, prèvia justificació de les 
mateixes.  
 
Article 20.- Prevenció de conflicte d’interessos 
 
1. Els membres i les persones amb funcions de direcció de la Fundació no poden 

intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en què 
tinguin un conflicte d’interessos amb la Fundació. 

 
2. Els membres i les persones amb funcions de direcció de la Fundació han de 

comunicar a l’òrgan de govern qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, 
que tinguin amb la Fundació. Abans que s’adopti un acord en el qual pugui haver un 
conflicte entre un interès personal i l’interès de la Fundació, la persona afectada ha de 
proporcionar a la Fundació la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la 
deliberació de la votació. 

 
3. Els membres, les persones amb funcions de direcció i els empleats de la Fundació, 

així com les persones que s’hi equiparen, d’acord amb el Llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda 
suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació 



sobre els particulars dels membres de la Fundació o persona equiparada. Abans de dur 
a terme l’operació, el Patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de 
presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, 
d’acord amb les previsions legals de l’esmentat Llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya.   

 
4. Els membres de la Fundació i les persones que puguin tenir conflicte d’interessos, 

segons el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, no poden mantenir relació laboral 
retribuïda amb la Fundació. Podran mantenir una relació professional, sempre i quan 
sigui l’opció més beneficiosa per a la Fundació entre els diferents pressupostos que 
es sol·licitin pel servei, i es compleixin tots els requisits que determina el Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya per les relacions professionals.  

 
5. Els membres, les persones amb funcions de direcció i els empleats de la Fundació, 

així com les persones que puguin tenir conflicte d’interessos, segons el Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, no podran:  

 
(i) Participar en societats constituïdes o participades per la Fundació que no 

cotitzin a borsa. 
(ii) Establir contractes de compravenda o d’arrendament d’immobles o de béns 

mobles d’extraordinari valor. 
(iii) Prestar diners. 
(iv) Prestar serveis retribuïts de qualsevol tipus a la Fundació o en empreses o 

societats privades participades per la Fundació que no cotitzin a borsa, durant 
els dos (2) anys següents al cessament. 

 
Article 21.- Declaració responsable 
 
La declaració responsable ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del 
nombre total patrons, sense comptar els que no puguin votar per raó d’interessos amb la 
Fundació. En l’acta de la reunió  i en els certificats que deixin constància d’aquests acords 
s’ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. Les declaracions responsables s’han de 
formular d’acord amb un model normalitzat del Protectorat mitjançant un certificat signat 
pel secretari amb el vistiplau del president. 
 
Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració responsable, els patrons han de 
disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant. Els models 
normalitzats de les declaracions responsables del Patronat, signats per tots els patrons que 
les han adoptades al Protectorat, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, 
abans d’executar l’acte o atorgar el contracte que és objecte de declaració responsable. 
També s’han d’adjuntar les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels 
membres del Patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat. La presentació 
de la declaració responsable davant del Protectorat ha de tenir lloc en el termini d’un mes 
a comptar de la data en què el Patronat l’hagi acordada. 
 
La realització de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha de d’acreditar 
davant del Protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini 
de dos mesos a comptar des de la data en què s’ha de presentar la declaració responsable 
al Protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura pública, s’ha 
de protocol·litzar la declaració responsable. 



 
Article 22.- Junta ordinària 
 
El Patronat es reunirà en Junta ordinària i obligatòriament  durant el primer semestre de 
l'any natural, a fi d'aprovar els comptes de l'exercici anterior.  
  
Es reunirà en Junta extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per 
iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti una quarta part dels membres del 
Patronat, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer  dins els trenta dies següents a la 
sol·licitud.  Aquesta s’ha d’adreçar al President o a la persona legitimada per a fer la 
convocatòria i ha d’incloure els assumptes que s’hagin de tractar.  
  
Article 23.- Règim de convocatòria 
 
La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre del Dia de 
tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre 
acords vàlids.  
  
La convocatòria es farà amb set dies d'antelació, per qualsevol mitjà que garanteixi la 
recepció per part de l'interessat.  
  
Article 24. – Facultats de la Junta ordinària 
 
Correspondrà a la Junta Ordinària:  
  
a) L'examen i, si s'escau, l'aprovació de l'inventari balanç i els comptes de l'exercici, 
integrats pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria, que anualment haurà 
de formular el President o la persona que aquell designi.  
  
b) Determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent.  
  
c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.  
  
Article 25.- Junta extraordinària 
 
En Junta Extraordinària només es podran tractar i adoptar acords sobre les qüestions 
previstes a la convocatòria.   
  
Article 26.- “Consell Directiu” i Director General 

El Patronat podrà delegar, mitjançant acord, en un “Consell Directiu” o en un Director 
General, les funcions que consideri procedents, amb caràcter permanent o per a l'exercici 
temporal de les determinades funcions. El Consell Directiu estarà format per les persones, 
siguin patrons o no, que nomeni el Patronat, a les quals podrà revocar en qualsevol 
moment. 
 
Les funcions  del  “Consell Directiu” hauran d’estar relacionades amb les finalitats  
fundacionals i en cap cas es podrà delegar ni apoderar les facultats que no ho permeti la 
legislació vigent en cada moment. 
 



El “Consell Directiu”, estarà integrat per un President i un Secretari, que seran nomenats 
pel Patronat, i un mínim d’un vocal i un màxim de dotze. 
  
El “Consell Directiu” actuarà de forma col·legiada i els acords s’adoptaran per majoria 
simple dels presents i serà necessari un quòrum de la meitat més ú dels seus membres. En 
cas d’empat el vot del President serà diriment. 
 
El Patronat, mitjançant acord exprés, determinarà en cada moment la necessitat de 
l’existència del “Consell Directiu” i del Director General. 
 
Article 27.- Càrrecs del Patronat 
 
El Patronat podrà designar, a més del President, un Vicepresident i un Tresorer, que 
hauran de ser necessàriament patrons. Exerciran el càrrec per un període de quatre anys i 
podran ser reelegits pel mateix càrrec de forma consecutiva i indefinida. Els altres patrons 
tindran la condició de Vocals.  
  
Serà també nomenat un Secretari, que podrà ser, o no, patró de la Fundació, el qual tindrà 
dret a vot en el supòsit que sigui patró. Exercirà el càrrec, en el cas que fos patró, per un 
període de quatre anys i podrà ser reelegit de forma consecutiva i indefinida. 
 
Article 28.- Càrrecs del Patronat 
 
El Patronat podrà designar, a més del President, un Vicepresident i un Tresorer, que 
hauran de ser necessàriament patrons. Exerciran el càrrec per un període de quatre anys i 
podran ser reelegits pel mateix càrrec de forma consecutiva i indefinida. Els altres patrons 
tindran la condició de Vocals.  
  
Serà també nomenat un Secretari, que podrà ser, o no, patró de la Fundació, el qual tindrà 
dret a vot en el supòsit que sigui patró. Exercirà el càrrec, en el cas que fos patró, per un 
període de quatre anys i podrà ser reelegit de forma consecutiva i indefinida.  
 
Article 29.- Facultats del President i del Vicepresident 
 
El President, i en defecte seu el Vice-president, tindran les facultats següents:  
  
a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, excepte en els casos en què el Patronat 
designi un altre representant especial. 
  
b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.  
  
c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria explicativa de 
les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost del corrent. 
  
d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d'empat. 
  
e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.  
  
Article 30.- El Secretari 
 



El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del President o, 
en defecte seu, del Vice-president. Portarà el llibre d'actes.  
 
Article 31.- El Tresorer 
 
El Tresorer vetllarà, perquè les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades en 
un compte corrent bancari o llibreta d'estalvi. Els valors mobiliaris els dipositarà, en nom 
de la Fundació, en un establiment bancari.  
  
  
CAPÍTOL V - DEL RÈGIM D'ADOPCIÓ D'ACORDS 
  
 
Article 32.- Quòrum, majoria i delegació del vot 
 
Les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids 
quan hi assisteixin, personalment o representats en la forma legalment permesa,  una 
quarta part dels membres del Patronat, sempre que hi siguin presents el President o el 
Vicepresident.  
 
Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos, llevat 
del que es disposa en aquests Estatuts.  
  
Els patrons poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes 
concrets. 
 
Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física 
expressament facultada.   
  
Tot el que no estigui previst en aquests estatuts serà d'aplicació allò que preveu la 
legislació vigent, per a la constitució dels òrgans col·legiats i el règim d'adopció d'acords.  
  
Article 33.- Actes 
 
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la 
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les 
intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb 
indicació dels resultat de les votacions i les majories. 
 
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del 
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió 
corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva 
des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora 
d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció 
obligatòria, tenen força des de el moment de la inscripció. 
 
La Fundació ha de portar  un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat 
aprovades pel Patronat. 
 
 



CAPÍTOL VI - DEL “CONSELL DE LA FUNDACIÓ” 
 
 
Article 34.- Funció del “Consell de la Fundació” 
 
S'institueix el “Consell de la Fundació” que tindrà per objectiu l’assessorament del 
Patronat, així com la promoció de tota mena d'iniciatives encaminades a l'acompliment 
dels fins fundacionals. 
  
Article 35.- Composició del “Consell de la Fundació” 
 
El “Consell de la Fundació” estarà integrat per  tots els membres que integren el Patronat 
més totes les persones que haguessin ostentat la condició de patrons o membres fundadors 
més els membres col·laboradors, prèvia llur acceptació. 
 
Les funcions dels membres col·laboradors seran les d’assessorar al Patronat i la promoció 
de tota mena d’iniciatives encaminades a l’acompliment dels fins fundacionals, les quals 
es portaran  a terme dins del si del “Consell de la Fundació”. 
 
Podrà ser nomenat membre col·laborador tota aquella persona que podés ser-ho com a 
patró, i serà escollit pel Patronat per majoria simple, a proposta del deu per cent dels seus 
membres. El nomenament haurà de ser acceptat pel nou membre col·laborador en 
qualsevol forma mitjançant la qual en quedi constància. 
  
Article 36.- Càrrecs del “Consell de la Fundació” 
 
La presidència, vicepresidència i secretaria del “Consell de la Fundació” correspondran 
al President, Vicepresident i al Secretari del Patronat; llurs funcions seran les habituals 
del càrrec respectiu. Les reunions del Consell seran convocades pel President, almenys 
vuit dies abans de la celebració, pel mitjà que esculli sempre que asseguri que ha arribat 
a coneixement dels consellers convocats. 
  
Article 37.- Revocació dels càrrecs 
 
El càrrec de membre col·laborador pot ser revocat pel Patronat en acord pres per majoria 
simple del Patronat. 
  
Article 38.-  Quòrum i trasllat dels acords 
 
El “Consell de la Fundació” quedarà vàlidament constituït quan hi assisteixin una quarta 
part dels seus membres, sempre que hi siguin presents el President o el Vicepresident. El 
“Consell de la Fundació” traslladarà els acords o propostes al Patronat per a la seva 
discussió.   
  
  
CAPÍTOL VII- EXTINCIÓ.  
 
 
Article 39.- Causes d’extinció 
 



La Fundació només s'extingirà per:  
 
La impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui 
per la pèrdua del Patrimoni o per qualsevol de les altres causes que siguin d'aplicació, en 
concret les previstes a l'article 335-4 del Codi civil de Catalunya. 
 
L'extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n'haurà de justificar la 
necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o 
presumible, i l’acord raonat haurà de ser ratificat pel Protectorat. 
 
Article 40.- Liquidació 
 
L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual 
han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el 
Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb 
l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a aquella altra entitat que determini el 
Patronat, pública de naturalesa no fundacional i que persegueixi finalitats d’interès 
general, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general, sempre que sigui 
beneficiària del mecenatge d’acord amb el que estableixi la legislació legal vigent.  
 
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. 


