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Notario 

I Av. Marti Pujol, 174 2' planta I 
I 0891 1 Badalona I 

Davant meu, MARIA FATIMA HERNANDEZ RAVANALS, No- 

tari de llI1.lustre Colelegi de Catalunya, ---------- 

COMPAREIX 

El senyor PERE SIO PUIG, major d'edat, empleat, 

divorciat, vei de Badalona, carrer Santa Teresa n ~ m e -  

En nom i representaci6 i com Director General i 

Apoderat del Patronat de la "E'UNDACIO BADALONA 

CAPwff, abans l'E'UND~~~~ BADALONA TREBALL PELS 

DISMINUITS~~, amb NIF. G-61468716, domiciliada a Bada- 

lona, carrer Juli Galve Brussons numero 108-112. ---- 

Constiturda per temps indefinit mitjanqant es- 

criptura autoritzada pel Notari que va esser de Bada- 
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lona, el senyor Gaspar Ripoll Orti, el dia trenta de 

juliol de mil nou-cents noranta-set, sota el nfimero 

3236 d'ordre del seu protocol; modificats i adaptats 

els seus estatus a la Llei 4/2008 de 24 d'abril, en 

altra escriptura autoritzada pel mateix Notari, el 

dia set de gener de dos mil nou, sota el ncmero 3 d'- 

ordre del seu protocol; degudament inscrita en el Re- 

gistre Especial de Fundacions Privades de la Genera- 

litat de Catalunya, amb el numero 1125. ------------- 

Va esser canviada la seva denominaci6 en escrip- 

tura autoritzada pel Notari que fou de Badalona, el 

senyor Emilio Rosello Garcia, el dia 11 de juny de 

2013, ncmero 1031 d'ordre del seu protocol. --------- 

La seva finalitat i objectiu principal es, sense 

anim de lucre ajudar a persones discapacitades, prin- 

cipalment psiquiques, per a la seva promoci6 en el 

m6n laboral. ........................................ 

Actua el compareixent, en la seva condici6 de 

Director General i Apoderat del Patronat, per acord 

unanime del patronat de la Fundacio, en sessi6 cele- 

brada el dia u de desembre de dos mil onze, elevat a 

p6blic en escriptura autoritzada pel Notari de Barce- 

lona, el senyor Juan Francisco Boisan Benito, el dia 

vint-i-set de desembre de dos mil onze, sota el n0me- 
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e  d e l  seu  p r o t o c o l .  ------------------- 

I ,  degudament f a c u l t a t  p e r  a  a q u e s t  a torgament ,  

r acord  unanime de l a  J u n t a  d e l  Pa t rona t  de l a  Fun- 

a c i 6 ,  c e l eb rada  e l  d i a  t r e t z e  d e  f e b r e r  de dos m i l  

c a t o r z e ,  segons c o n s t a  en c e r t i f i c a c i o  de  l ' a c t a  d ' a -  

ques t a  Jun t a ,  expedida  e l  d i a  c a t o r z e  de f e b r e r  de 

dos m i l  c a t o r z e ,  p e l  S e c r e t a r i  d e l  P a t r o n a t ,  e l  s e -  

nyor Josep  Maria Navarro Codina, amb e l  V i s t - i -P l au  

de l a  P re s iden t a ,  l a  senyora  Anna S o l e r  i Morales, 

que me e n t r e g a  i jo  e l  No ta r i  i nco rpo ro  a  aques t a  ma- 

t r i u ,  l e g i t i m a n t  l e s  f i rmes  que l ' a u t o r i t z e n .  ------- 

M'assegura e l  senyor  S io ,  l a  v i g e n c i a  de1  seu 

c a r r e c ,  que l e s  s eves  f a c u l t a t s  no li han e s t a t  revo- 

cades ,  su spese s  n i  l i m i t a d e s  i que l ' e n t i t a t  a  l a  

qua1 r e p r e s e n t a  no ha p a t i t  cap r e s t r i c c i o  a lguna  en 

la seva c a p a c i t a t  jur-dica. ......................... 

A 1  meu j u d i c i ,  e l  compareixent ,  segons a c t u a ,  t e  

l a  n e c e s s a r i a  c a p a c i t a t  l e g a l  p e r  ' a  f o r m a l i t z a r  

aques t a  e s c r i p t u r a ,  i DIU: .......................... 

Que en compliment de1  que e s  f a  c o n s t a r  en e l  



certificat de referencia incorporat a aquesta matriu, 

eleva a p6blic els acords que en el mateix es fan 

constar i es donen aqui per reproduits en honor a la 

brevetat. ........................................... 

PROTECCIO DE DADES DE ~ ~ A C T E R  PERSONAL. -------- 

D'acord amb l'establert en la Llei Organica 

15/1999, de 13 de Desembre, de Protecci6 de Dades de 

Caracter Personal, el compareixent, queda informat i 

accepta la incorporaci6 de les seves dades als fit- 

xers automatitzats existents en aquesta Notaria, que 

es conservaran en la mateixa amb caracter confidenci- 

al, sense perjudici de les remissions d'obligat com- 

pliment a les Administrations Phbliques que estipula 

la Llei. ............................................ 

La seva finalitat es realitzar la formalitzaci6 

de la present escriptura, la seva facturacio i segui- 

ment posterior i les funcions prbpies de l'activitat 

notarial d'obligat compliment. ...................... 

Faig les reserves i advertiments legals. -------- 

ATORGAMENT I AUTORITZACIO 

AIXI HO ATORGA. Llegeixo aquesta escriptura a1 

senyor compareixent, despres de ser advertit de la 

seva opcio a llegir-la per si prevista en l'article 

193 del Reglament Notarial. Assabentat, assevera ha- 
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En Josep Maria Navarro Codina, major d'edat, vei de 08918, Badalona, 
carrer Juli Galve Brussons, no 108-1 12, D.NJ./N.I.F. no 46.508.643-Kt en la 
seva qualitat de Secretari del Patronat de la 'FUNDACIO BADALONA 
CAPAC" , amb C.I.F. no: 6-61.468.176 

CERTIFICA 

Que a la reuni6 del Patronat, celebrada el passat dia 13 de febrer de 2014, al 
domicili de la Fundaci6, s'acordaren por unanimitat els seguents acords, segons 
resulta de I'ada a la que figuren la llista dels Patrons presents o representats it 
a1 final, signada per tots els assistents, inclosos Presidenta i Secretari: 

PUNT 4 DE L'ORDRE DEL DIA: 

D'acord amb les observacions del Protectorat, es rnodifiquen determinats articles dels 
Estatuts de la Fundaci6 y, per unanimitat dels presents s'acorda aprovar el redactat 
que es transcriu en la seva totalitat: 

1. Queda suprimida la nota a peu de pagina relativa a I'article 6 

L'article 20.4 queda redactat en la forma segijent: 
20.4. Durada del chrrec. La durada del carrec de patr6 sera de 4 anys 
reelegibles. El carrec de patro s'entkn prorrogat des de la seva caducitat fins la 
propera renovacio del patronat i, corn a maxim, fins a la data de tancament de 
I'exercici econbrnic. El patronat es renovara cada quatre anys. 

En el cas que es produeixi una vacant d'algun membre del patronat, el substitut 
que s'elegeixi I'ocupara fins a la data en que corresponia sotmetre a renovacio 
el carrec del substitut, per0 podra ser reelegida pels mateixos terminis 
establerts per a la resta dels membres. 

3. Els articles seguents queden renumerats ates que s'ha detectat la duplicacio de 
I'article 20 

4. L'article 22 (abans article 21) se suprimeix el paragraf "21.3. Apoderaments" 
per no correspondre i les llestres a) a e) es renumeren de e) a i) dins I'article 
22.2 Actes indelegables (abans 21.2). El redactat definitiu es el seguent: 
ARTICLE 22. FACULTATS I DELEGACI~ DE FUNCIONS 



ue te estatutariament atribui'des I. 

cucio dels fins fundacionals, sense 
en la legislacid aplicable i en aquests 

estatuts. / / 
legables. El Patronat pot delegar les seves funcions de 

estatuts i la legislacio aplicable. 

indelegables. En tot cas, son indelegables i corresponen al 
caracter exclusiu les facultats segijents: 

dels estatuts. 

/ b) ~ F i 6 ,  11escissi6 o la dissolucid de la Fundaci6. 

elaboracio i I'aprovacio del pressupost i dels documents que integren els 
ptes anuals. 

Els actes de disposicio sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin 
n valor superior a una vintena part de I'actiu de la Fundacio, llevat que es tracti 

de la venda de titols valor amb cotitzacio oficial per un preu que sigui alrnenys 
i el de cotitzacid. 

Tanmateix, es poden fer apoderaments per a I'atorgament de I'acte 
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat. 

1 e) La constitucid o la dotacid d'una altra persona juridica. 

/ f) La fusid. I'escissi6 i la cessio de tots o d'una part dels actius i els passius. 

/ g) La dissolucid de societats o d'altres persones juridiques 

I 
h) Els que requereixen I'autoritzacid o aprovacio del Protectorat o I'adopcio 
d'una declaraci6 responsable 

i) L'adopcio i formalitzaci6 de les declaracions responsables. -- 
El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les 
autoritzacions del Protectorat que siguin necessaries o de les comunicacions 
que se li hagin de fer de conformitat amb la legislacio vigent. 

\ 5.  Queda suprimit lliltim pardgraf de Ifarticle 27.3 (abans 26.3). El redactat 

1 definitiu 4s el segijent: 
1 27.3. Cornunicacio del conflicte d'interessos. Els patrons de la Fundacio 

comunicaran al Patronat, quan en tingui coneixement, el conflicte d'interessos 
en que es puguin trobar, ja sigui directament o indirecta, aportant tota la 
documentacio necessaria de que disposin. 



Es faculta expressament el Director de la Fundaci6 Sr Pere Si6 per que en nom de la 
mateixa elevi a prjblic I'acord anterior per a la seva remissi6 al Protectorat. 

Els patrons aproven per unanimitat el contingut d'aquest punt, les modificacions 
detallades i el nou redactat integre dels estatuts. 

En consequkncia, el redactat definitiu dels estatuts es el seguent: 

ESTATUTS DE LA FUNDACIO BADALONA CAPAC 

CAP~TOL I DENOMINACIO. NATURALESA, DURADA, DOMICILIl 
AMBIT D ~ A C T U A C I ~  I REGIM JURCDIC 

ARTICLE 1. DENOMINACI~. 

La Fundacio es denomina FUNDAc16 BADALONA CAPAC. 

ARTICLE 2. NATURALESA I DURADA 

La Fundacib es una entitat sense Anim de lucre, amb una durada indefinida, que te el 
patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forrna permanent a la 
realitzacio de les finalitats d'interes general previstes en aquests estatuts. 
Anteriorment la Fundacio es denominava "FUNDACI~ BADALONA TREBALL PELS 
DISMINU'ITS" i va ser constitui'da mitjan~ant Escriptura de Carta Fundacional atorgada 

. el 30 de juliol de 1997 davant del notari de Badalona Gaspar Ripoll Orti , i es troba 

'> 
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

/ -. -- 

ARTICLE 3. DOMlClLl 

El dornicili de la Fundacib queda fixat a la ciutat de Badalona 08918, del carrer Juli 
Galve Brussons, num. 108-1 12. 

ARTICLE 4. AMBIT D'ACTUACIO 

La Fundacio exerceix les seves funcions rnajoritariarnent a Catalunya i mks 
concretarnent al Barcelones Nord. 

ARTICLE 5. REGIM JURIDIC 
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La Fundacid tB eix de plena capacitat juridica i 
d'obrar per cional en escriptura publica i la 

la Generalitat de Catalunya. 

les declaracions contingudes a la carta fundacional. per les 
d'aplicacio, per les establertes en aquests estatuts i pels 
en I'exercici de les seves funcions. 

ALITATS FUNDACIONALS I ACTlVlTATS 

i 
FUNDACIONALS 

cib te per objecte: promoure i realitzar aquelles prestacions de serveis 
a les persones amb discapacitat i realitzar quantes accions promoguin el 

de I'autonomia i lliure personalitat d'aquest col~lectiu, que abasta tot 
que potenci~n la seva integracio social, econornica i laboral, aixi com 

les diferents etapes de la vida d'aquestes persones. 

AR ICLE 7. ACTlVlTATS I BENEFlClARlS f . Activitats. Per a la consecucio dels fins fundacionals, la Fundacio desenvolupa 
activitats que el Patronat considera necessaries directament i/o en col~laboracio 

b altres entitats, institutions o persones, d'acord arnb el que estableix la normativa 
fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundacio 

4 f esenvolupa les activitats que, sense anim exhaustiu, s'enurneren a continuacio: 

- I - Promoure la captacid dels recursos economics necessaris per a1 compliment 
dels fins fundacionals. 

- lntervenir i prendre part en tots els ambits que, en general, estiguin relacionats 
arnb aquests objectius. 

- L'organitzacid de congressos, simposiums, cursos i estudis relacionats arnb 
I'objecte social. 

- L'impuls d'accions de sensibilitzacio a traves dels mitjans de cornunicacio 
social sobre els ambits de I'exclusio social i de les persones arnb discapacitat. 

- Qualsevol altra activitat social i assistencial que afavoreixi la inclusio social de 
les persones arnb discapacitat. 

Les activitats relacionades arnb els fins fundacionals s'han de dur a terrne segons les 
norrnes que les regulen especificament, rnitjan~ant I'obtencio, si escau, dels perrnisos 
o llicencies pertinents. 



7.2. Beneficiaris. Son beneficiaris de la Fundacio les persones discapacitades, 
preferentment de cake intel.lectual. 

L'eleccib dels beneficiaris I'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els principis 
d'imparcialitat i no-discriminaci6, segons els criteris seguents: 

- Que formin part del sector de poblaci6 ates per la Fundacio 
- Que demandin la prestacio o servei que la Fundaci6 pugui oferir. 
- Que rnanquin dels mitjans adequats per satisfer la demanda plantejada. 

ARTICLE 8. REGLES BASIQUES PER L'APLICACIO DELS RECURSOS A LES 
FlNALlTATS 

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui I'entitat s'han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els limits establerts per la legislacio vigent. 

La Fundacio pot realitzar tot tipus d'activitat economica, actes, contractes, operacions 
i negocis k i t s ,  sense mks restriccions que les imposades per la legislacio aplicable. 

ARTICLE 9. PATRlMONl DE LA FUNDACI~ 

El patrimoni de la Fundacid queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El 
patrimoni esta integrat: 

a) per la dotacid inicial que consta a la carta fundacional. 

5 b) per tots els bens i drets de contingut economic que accepti i rebi la Fundacio 
amb la finalitat d'incrementar la dotaci6. 

ARTICLE 10. FINANCAMENT 

Per poder desenvolupar les seves activitats, la Fundaci6 es finan~ara amb els 
rendiments, fruits, rendes, productes i altres bens incorporats al patrimoni de la 
Fundacid per qualsevol titol o concepte i amb qualsevol altre recurs que la Fundacio es 
pugui procurar i estigui permes per la Ilei. 

ARTICLE 11. AFECTACIONS 
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Els bbns i rendes de s i adscrits a la realitzacio dels fins 
fundacionals. 

/" 

bens. L'alienacio, el gravamen o qualssevol 
6 dels bens i drets que integren el patrirnoni fundacional s'ha 
i respectant les condicions dels fundadors o dels donants 
lsevol cas, I'import obtingut s'ha de reinvertir en I'adquisicio 
se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels bens de 
el principi de subrogaci6 real. Si es donen circumstancies 

pedeixen complir totalment o parcialrnent el deure de reinversio, el 
de dur a terrne I'acte de disposicid, ha de presentar una declaracio 

t en que faci constar que es donen aquestes circurnstancies i 
ubscrit per tecnics independents que acrediti la necessitat de 
aons que justifiquen la no - reinversio. Tambe ha de justificar 
a1 producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sernpre dins 

at i la conveniencia de les operacions de disposicio o 
n directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El 

ctes de disposicio, ha de cornptar amb la informacio 
io responsablernent. 
moni. El Patronat pot fer, sernpre que sigui necessari i 
sellin la conjuntura econbmica i la legislacio vigent, les 

odificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional, presentant una 
declaracio responsable al Protectorat en que faci constar que I'operacio es beneficiosa 
per a la Fundacio i aportant un informe subscrit per tecnics independents que acrediti 
que I'operacio respon a criteris economico-financers i de mercat, en els suposits que 
marca la normativa vigent. 
12.4 Quorum. Per a la realitzacio d'actes de disposicio sobre bens i drets que 
constitueixen el patrimoni fundacional i per a I'acceptacio d'herencies, llegats o altres 
bens i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable de 
la majoria simple del Patronat, sense computar els que no puguin votar per ra6 de 
conflicte d'interessos amb la fundacio i el compliment dels requisits legalment 

12.5 Autoritzacid del Protectorat. Es requereix previa autoritzacio del Protectorat 
per fer actes de disposici6, gravamen o administracid extraordinaria en els casos 

a) si el donant ho ha exigit expressament, 

1 
; 

6) si ho estableix una disposicio estatutaria 

c) Si els bens o drets objecte de disposicio s'han rebut d'institucions ptjbliques 
o s'han adquirit amb fons p~iblics 



12.6 Declaracio responsable. Quan els actes de disposicio, alienacio o gravamen 
requereixin I'adopcio d'una declaracio responsable caldra el vot favorable de dos 
ter~os del nombre total de patrons, sense cornputar els que no puguin votar per rao de 
conflicte d'interessos arnb la fundacio. 

ARTICLE 13. R ~ G I M  FINANCER 

13.1. Exercici econdmic de la Fundacio. L'exercici econbrnic de la Fundacid 
s'iniciara el dia 1 de gener i es tancare el dia 31 de desembre de cada any. 

13.2 Llibres. La Fundacio portara els llibres obligatoris que deterrnini la norrnativa 
legal vigent i aquells altres que siguin convenients per a I'ordre i desenvolupament de 
les seves activitats, aixo corn per al correcte control de la cornptabilitat. 
13.3 Gesti6 economica i flnancera. La gestio econbrnica i financera de la Fundacio 
es regira d'acord arnb els principis i criteris determinats a la norrnativa vigent i de 
conformitat arnb els principis de comptabilitat generalment adrnesos i arnb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

13.4lnventari i formulacit5 de comptes. El Patronat de la Fundacio ha de fer 
I'inventari i ha de forrnular els comptes anuals de manera sirnultania i arnb data del dia 
de tancament de I'exercici economic. 

ARTICLE 14 COMPTES ANUALS 

14.1. Comptes anuals. Els cornptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

a) El ba lan~ de situacid, 
b) El compte de resultats, 
c) El compte d'estat de situaci6 de canvis en el patrirnoni net, 
d) El compte d'estat de situacio de fluxos en efectiu i 
e) La rnembria, en la qua1 s'ha de completar, ampliar i cornentar la inforrnacio 

continguda en el ba lan~ i en el compte de resultats, i s'han de detallar les 
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar 
el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com tambe els 
recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinacio, si n'hi ha, i les 
societats participades rnajoritariament, arnb indicaci6 del percentatge de 
participacid. 

14.2. Aprovaci6 de comptes. El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals dintre dels 
sis mesos segilents a la data de tancament de I'exercici. 

14.3. Presentaci6 de cornptes. Els comptes s'hauran de presentar en la forma 
prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu diposit en el 
termini de 30 dies a comptar de la seva aprovacio. 
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14.4 Auditoria tra els comptes a una auditoria 
externa. 

. En el cas que la Fundaci6 faci inversions financeres 
valors, presentara un informe anual sobre el grau de 

que han de seguir les entitats sense anim de lucre 
d'acord am la nor tiva vigent o amb el que disposi I'autoritat reguladora. ! 7 
Els rhursos kondmics anuals de la Fundaci6 han d'estar integrats per: 

i rendiments produi'ts per I'actiu, 
favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i 

i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin 
patrimoni fundacional. 

LE 16. APLICACIO OBLIGAT~RIA 

de les rendes. La Fundacio ha de destinar al compliment dels fins 
el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals 

de destinar o be al compliment diferit de les finalitats o be a 
propis. El Patronat ha d'aprovar I'aplicacio dels ingressos. 

I .2. CAlcul del percentatge. Si la Fundacid rep bens i drets sense que se 
'especifiqui la destinacio, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotacio o han R 
'aplicar-se directament a la consecuci6 dels fins fundacionals. 

16.3. Aplicacid diferida. L'aplicacib d'almenys el setanta per cent dels ingressos a1 
compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre 
exercicis a comptar de I'inici del seguent al de I'acreditacio comptable. 

/ ARTICLE 17. DESPESES DE FUNCIONAMENT 

I 
i ~ e s  despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus drgans delegats, 

sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcci6 o gerencia, no poden 
ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant I'exercici. 

ARTICLE 18. PARTICIPACIO EN SOCIETATS 

La Fundacio pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autoritzacio 
previa, llevat que aixd comporti I'assumpcio de responsabilitat personal pels deutes 
socials. 



La Fundacio ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies I'adquisicio i 
tinen~a d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o 
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis. 

En tot cas, I'exercici per part de la Fundacid de tasques d'administracio de societats ha 
de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals. 

ARTICLE 19. REMUNERACIO D'ACTIVITATS 

La Fundacio podra percebre per rao del serveis que presti, una remuneracio per llurs 
activitats que no desvirtui' I1inter&s generals de llurs finalitats. 

CAP~TOL IV DEL GOVERN DE LA FUNDACIO 

ARTICLE 20. EL PATRONAT 

El Patronat 6s I'drgan de govern i d'administracio de la Fundacio, la representa i 
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessaries per a la consecucio dels 
fins fundacionals. 

20.1. Composicio. El Patronat 6s un organ collegiat integrat per persones fisiques i 
constitui't per nou patrons, designats per condicio, carrec o qualitat. La designacio dels 
nous patrons es farA per el Patronat que figuri inscrit al Registre corresponent i per 
acord de la majoria simple dels seus membres. 

Dels nou patrons designats, tres seran a proposta de I'Alcalde de Badalona, tres a 
proposta dels pares, familiars o tutors dels usuaris dels serveis que presta la Fundacio 
i tres a proposta del Patronat de la Fundacio. 

20.2. Requisits dels membres. PodrZi ser membre del Patronat qualsevol persona 
fisica amb capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per 
exercir funcions o carrecs publics o per administrar bens i no hagi estat condemnada 
per delictes contra el patrimoni o contra I'ordre socioeconomic o per delictes de 
falsedat. 

Les persones juridiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera 
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funcio d'acord amb les normes que les 
regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent organ competent. 



20.3. Entrada en embrewdet Patronat entren en funcions despres 
d'haver acceptat t alguna de les formes establertes 
en la legislacio apli b l e .  7 

del ciirrec de patro serii de 4 anys reelegibles. El 
de la seva caducitat fins la propera renovacio del 
data de tancament de I'exercici economic. El 

ueixi una vacant d'algun membre del patronat, el substitut que 
a la data en que corresponia sotmetre a renovacio el carrec del 

reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels 

A$ICLE m?s. 21 /' GRATUTTAT DELS CARRECS DE PATRONS 

exerceixen el carrec gratu'itament, sens perjudici del dret a ser 
de les despeses degudament justificades i a la indemnitzacio pels danys 

el desenvolupament de les funcions prbpies del carrec. 

ART1 LE 22. FACULTATS I DELEGACIO DE FUNCIONS d 
sponen al Patronat totes les facultats que te estatutdriament atribu'ides i, en 

les que requereixi per a la consecuci6 dels fins fundacionals, sense mes 
que les establertes en la legislacio aplicable i en aquests estatuts. 

Actes delegables. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat 
aquests estatuts i la legislacio aplicable. 

2.2. Actes indelegables. En tot cas, son indelegables i corresponen a1 Patronat amb 
aracter exclusiu les facultats segiients: f 

c)-L'elaboracio i I'aprovacio del pressupost i dels documents que integren els comptes 
anuals. 

d) Els actes de disposicio sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de I'actiu de la Fundacio, llevat que es tracti de la venda de 

i 
titols valor amb cotitzacio oficial per un preu que sigui almenys el de cotitzacio. 

Tanmateix, es poden fer apoderaments per a I'atorgament de I'acte corresponent en 
les condicions aprovades pel Patronat. 

e) La constituci6 o la dotacio d'una altra persona juridica. 



9 La fusi6, I'escissio i la cessio de tots o d'una part dels actius i els passius. 

g) La dissolucib de societats o d'altres persones juridiques. 

h) Els que requereixen I'autoritzacio o aprovacib del Protectorat o I'adopcio d'una 
declaraci6 responsable 

i) L'adopcio i formalitzacib de les declaracions responsables. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necesshries o de les comunicacions que se ti hagin de fer de 
conformitat amb la legislaci6 vigent. 

ARTICLE 23. R~GIM DE CONVOCATORIA 

23.1. Periodicitat. El Patronat es reuneix en sessio ordinaria almenys una vegada 
cada sis mesos, i obligatbriament durant el primer semestre de I'any natural amb la 
finalitat d'aprovar els comptes anuals de I'exercici anterior. El Patronat s'ha de reunir 
en sessi6 extraordinaria, pr6via convocatbia i a iniciativa de la presidkncia, tantes 
vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundacio. 
Tambe s'ha de reunir quan ho sol4citi una quarta part dels seus membres, i en aquest 
cas la reuni6 s'haura de fer dins els trenta dies segijents a la sol.licitud. 

23.2. Modalitats de efectuar la reunio del Patronat.. El Patronat es pot reuni r 
excepcionalment mitjan~ant videoconferencia, multiconferencia o qualsevol altre 
sistema que no impliqui la presencia fisica dels patrons. En aquests casos 6s 
necessari garantir la identificacio dels assistents a la reunio, la continu'itat en la 
comunicacib, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i I'emissio del vot. La 
reunib s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions 
virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la 
multiconfer6ncia i/o videoconferencia. La convocatoria de les reunions correspon al 
president i ha de contenir I'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar 
en la reunio, fora dels quals no es poden prendre acords valids. 

23.3. Convocatdria. La reuni6 slha de convocar almenys amb set dies dVantelaci6 
respecte de la data prevista perquk tingui Iloc. 

No sera necessaria cap convocatbria previa quan es trobin presents tots els patrons i 
acordin per unanimitat la celebracio de la reunio. 

23.4. Acords sense reunio. De forma excepcional es possible adoptar acords 
mitjan~ant I'emissi6 del vot per correspond6ncia postal, comunicacio telemAtica o 
qualsevol altra mitjh, sempre que quedin garantits els drets d'informaci6 i de vot, que 
quedi consthncia de la recepcio del vot i que se'n garanteixi i'autenticitat. S1ent6n que 
I'acord s'adopta a1 lloc del domicili de la persona juridica i en la data de recepcio del 
darrer dels vots vhlidament emesos. 
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ARTICLE 24. P DEL PATRONAT 

El Patronat ha la presidencia i la vicepresidencia. 

La presidenciy enpseva absencia, la vicepresidencia tenen les facultats seguents: 

a) Represen r ins tucionalrnent a la Fundacio. ? r 
fixar-ne I'ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les 

dirigir les deliberacions. 

el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat. 

facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin 
pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa 

ns que no ocupen cap d'aquests carrecs tenen la condicio de vocals. 

SECRETARIA DEL PATRONAT 

designara una persona per fer les funcions de Secretaria. Aquesta persona 
ra ser membre del Patronat o es podra designar per a aquest carrec una persona 

la condicio de membre del Patronat, en aquest cas intervindra en les 
veu i sense vot i tindra el deure d'advertir de la legalitat dels acords que 

retengui adoptar el Patronat, el seu carrec podra ser remunerat. 

La Secretaria convoca, en nom de la presidencia, les reunions del Patronat i n'esten 
les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la 
presidencia o per ordre, en la seva absencia, de la vicepresidencia. 

Aixi rnateix exerceix les altres funcions que son inherents al seu carrec i li atribueixen 
aquests estatuts. 

/ ARTICLE 26. MANERA DE OELIBERAR I PRENDRE *CORDS 

26.1. Presa d'acords. El Patronat queda validarnent constitui't en primera convocatdria 
quan assisteixen a la reuni6, en persona o representats en la forma legalment 
perrnesa, la rneitat rnbs un dels patrons i en segona convocatdria es necessaria 
I'assistencia d'una quarta part dels seus rnembres. Per tal que sigui valida la 
constitucio de les reunions del Patronat hauran d'assistir, com a minim, dos patrons en 
les dues convocatories. 

' 
Els rnernbres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el seu vot 
respecte d'actes concrets. 



Cada patro te un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents, 
presents i representats, a la reunio. En cas d'empat decideix el vot de qualitat de la 
presidencia. 

El Patronat tambe pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les 
persones que consideri convenient. 

26.2. Documentacio dels acords. De cada reunio, la secretaria n'ha d'aixecar I'acta 
corresponent, que ha d'incloure la data, el Iloc, I'ordre del dia, les persones assistents, 
un resum dels assumptes tractats, les intewencions de que s'hagi sol.licitat que quedi 
constencia i els acords adoptats, amb indicaci6 del resultat de les votacions i de les 
majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau de la 
presidhncia i poden ser aprovades pel Patronat a continuacid d'haver-se realitzat la 
sessi6 corresponent o be en la prdxima reunio. No obstant aixd, els acords tenen forca 
executiva des de la seva adopcio, excepte si es preveu expressament, en els estatuts 
o a I'hora d'adoptar I'acord, que no son executius fins a I'aprovacio de I'acta. Si son 
d'inscripcio obligatoria, tenen forca executiva des del moment de la inscripcio. 

La Fundacid ha de portar un llibre d'actes en el qua1 constin totes les que hagin estat 
aprovades pel Patronat. 

ARTICLE 27. CONFLICTE D'INTERESSOS 

27.1. lnteres de la Fundacio. Els patrons i les persones fisiques o juridiques que s'hi 
equiparen, d'acord amb la normativa vigent, nomes podran realitzar operacions amb la 
Fundacid si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalenca dels 
interessos de la Fundacib sobre els particulars del patro o persona equiparada. Abans 
de dur a terme I'operacio, el Patronat ha d'adoptar una declaracib responsable que ha 
de respectar el que disposa la normativa vigent i I'ha de presentar al Protectorat 
juntament amb la documentacio justificativa pertinent. 

27.2. No intervencid en la presa de decisions. No intewindran en la presa de 
decisions ni en I'adopcio d'acords del Patronat aquells dels seus membres que es 
trobin en conflicte d'interessos amb la Fundacio. 

27.3. Comunicaci6 del conflicte d'interessos. Els patrons de la Fundacio 
comunicaran al Patronat, quan en tingui coneixement, el conflicte d'interessos en qu6 
es puguin trobar, ja sigui directament o indirecta, aportant tota la documentacio 
necessPria de qu& disposin. 

ARTICLE 28. RESPONSABILITAT 



04/2013  
28.1. sponen dels danys que causin a la 

o per actes o omissions negligents 
en I'exercici de llurs f ncio s. 4 P 

La Fundacio per mitja d'un acord del Patronat, en 
persona afectada, exercirl I'accio de responsabilitat 

que es causin a la Fundacio per incompliment de les 
omissions negligents en I'exercici del seu carrec, 

ARTICL 29. ESSAMENT 7 1 
cessament.. Els patrons cessen en el carrec per les causes 

a) Mf tar d'absencia. 

b) In ap citat o inhabilitacio. 

ment de la persona en el carrec per rao del qua1 formava part del Patronat. 

del termini del mandat, llevat que es renovi. 

e)/~fnrincia notificada al Patronat. 
; 

ntencia judicial ferma que estimi I'acci6 de responsabilitat per danys a la Fundacio 
decreti la remocid del carrec. 

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. I 
.2 Efectes del cessament. La renuncia al carrec de patro ha de constar de 
alsevol de les formes establertes per a I'acceptacio del carrec, per0 nomes produeix 

fectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. 

El Patronat pot nomenar una direccio que desenvolupi la direccio executiva de la 
Fundacio. Aquest clrrec s'ha d'articular mitjan~ant un contracte que determini 
clararnent les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de 
ser diferents de les propies del clrrec de patro. El carrec de director es retribui't, en els 



termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat propies del 
carrec i a les seves funcions 

Executara els acords del Patronat en aquelles materies que li hagin estat delegades i 
implementara les directrius corporatives aprovades per aquest. Li correspondra la 
direccio administrativa immediata i permanent de la Fundacid i tindrb totes les facultats 
que el Patronat li delegui, amb excepcio de les que per llei siguin indelegables. 

Per irnpulsar I'eficiencia de la gestio de direccio els membres del Patronat, amb 
carbcter individual, respectaran les funcions encomanades al director i no interferiran 
en la gestio i funcions executives assignades a aquest, sense perjudici de la potestat 
del Patronat de modificar qualsevol actuacio feta per la Direccid. 

El director assisteix a totes les reunions del Patronat i pot intervenir-hi amb veu per0 
sense vot. 

ARTICLE 31. CONSELLS I COMlSSlONS 

31.1. Consell Assessor. La Fundacio podra anomenar un Consell Assessor que 
aconsellarb al Patronat i que estara integrat per persones de reconegut prestigi o que 
financin projectes de la Fundaci6, el nomenament dels quals sera proposat pels 
membres del Patronat. 

El Consell Assessor aconsellara i assessorarb el Patronat sobre tots aquells aspectes 
que el Patronat li sotmeti a consideraci6 i, al mateix temps, li podra proposar a1 
Patronat aquells aspectes i consideracions per al bon fi de la Fundacid i les seves 
finalitats. 

31.2. Comissions de Treball. El Patronat podra acordar la creacio de cornissions de 
treball. La seva funcid sera donar suport i orientaci6 a I'execucid d'algun projecte o 

- area de treball concret de la Fundacio. 

31.3. Organitzaci6. Tant el Consell Assessor, com les Comissions de Treball estaran 
formades per un minim de tres i un maxim de nou membres, els quals no hauran de 
tenir obligatoriament la condicid de patrons. Tindran un caracter exclusivament 
consultiu i en cap cas els seus acords tindran un caracter vinculant. 

El Consell i les Comissions es reuniran amb la periodicitat que acordi el Patronat i en 
funcio de les tasques a realitzar. 



ARTICLE 32. MOD$ACI~#~LS ESTATUTS 

i previa convocatoria expressa, pot modificar els 
o la dissolucio o extincio de la Fundacio, arnb 

la legislacio aplicable. 

podra proposar la fusio arnb una altra o d'altres fundacions, si ho considera 
per a complir millor les finalitats fundacionals i ho aprova el Protectorat. 

sib haura de ser motivat i haura de constar en escriptura publica. 

. CAUSES DE DISOLUCIO 

es dissoldra per les causes seguents: 

Compliment integre de la finalitat per a la qua1 s'ha constitui't o impossibilitat 
dTssolir-la. llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi la 
9odificacib. 
i 

lp Il-licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia 
ferma. 

c) Obertura de la fase de liquidacio en el concurs. 

d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

ARTICLE 35. LIQUIDACIO I ADJUDICACIO DEL PATRlMONl 

La dissolucio de la Fundacio, excepte quan es produeixi per fusio arnb una altra o 
altres fundacions, determinara I'obertura del procediment de liquidacio. 

35.1. Liquidaci6 dels actius i passius. El procediment de liquidacio sera realitzat pel 
!Patronat, pels liquidadors, si n'hi ha o subsidiariament pel Protectorat. El patrimoni 
romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense anim de lucre arnb 
finalitats analogues a les de la Fundacio o be a entitats publiques. En tot cas, les 
entitats destinataries del patrimoni han de ser entitats beneficiaries del mecenatge 
d'acord arnb la legislacio fiscal vigent. 

35.2. Autoritzaci6. L'adjudicacio o la destinacio del patrimoni rornanent ha de ser 
autoritzada pel Protectorat abans no s'executi. 



D ~ S P O S ~ C ~ ~  FINAL UNICA. 

Aquelles questions que no estiguin recollides en aquests Estatuts es regiran pel Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques. 

I per que consti als efedes precedents en dret, emeto el present certificat a 
Badalona, a 14 de febrer de 014, amb el Vist i Plau de la Presidenta ? 
SECRETARI Vist-i-plau PRESIDENTA 



CONCORDA FIDEL DE LA SEVA MATRIU. A la meva residen- 
cia, el mateix dia del seu atorgament, lliuro copia 
oer a "FUNDACIO BADALONA CAPACf', en dotze folis de 
C 

paper exclusiu per a documents notarials, numeros el 

del present i els o n z e m ~ t s  correlatius "- "--- 
Fe. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Dlrecclo General de Dret i d'Entitats Juridiques 

Faig constar que per la Resolucio del director general de Dret I 

d'Entitats Juridiques (per delegacid de la persona titular del 
Departament de Justicia, segons ResolucM JUS/498/2013, de 
8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), que es consigna rnes avall. 
s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, la modificacio dels estatuts de la Fundacio que tot seguit 
s'esmenta. aixi corn el text refos resultant. Aquesta escriptura esmena 
I'escriptura publica atorgada el dia 11 de juny de 2013 davant el notari 
de Badalona senyor Emllio Rosello Garc~a, num. 1031 del seu 

?. - protocol. 
GJ F 

Nom de la Fundacid 
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