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ENRIQUE BRANCÓS NUÑEZ "' 

06/2019 NOTARIO 
Ctra. Barcelona, 3 pral. 

17002 GIRONA 
©972 20 97 97 • 972 22 38 84 

.... ~n otaria@notariabrancosmartinez.com ... 

« ELEVACIÓ A PÚB ICS D'ACORDS SOCIALS » 

A la ciutat de Gi ona, la meva residencia, a vuit 

de gener de dos mil int. -------------------------

Davant meu, ENRIC BRANCÓS NUÑEZ , Notari de 

l'Il·lustre Col ·legi de Catalunya. ----------------

COMPAREIXEN: ----------------------------------

El Sr. FRANCESC FAYOL SUÑOL , major d ' edat , amb 

domicili a Salt, Passe ig Marques de Camps número 7 , 

i amb DNI número 77.281.425-E. --------------------

La Sra . SILVIA MARTÍNEZ CARNICERO, major d'edat, 

notaria , veina de Girona , amb domicili a Pla9a de la 

Independencia, número 11-A, 3° - 1ª, amb D.N. I. número 

09 . 335.830-S. -------------------------------------

I NTERVENEN: -----------------------------------

El Sr . FRANCESC FAYOL SUÑOL , en el seu propi nom 

i dret. ------------------------------------------

La Sra . SILVIA MARTÍNEZ CARNICERO en nom i 

representació de la Funda ció "FUNDACIO PRIVADA ELS 

JONCS ", domiciliada a carrer Xuncla nº 20, 17840 de 
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Sarria de Ter (Gironés), constituida en escriptura 

autoritzada pel Notari de Girona senyor Enrie 

Brancós Núftez el 4 de febrer de 1991, inscrita en e l 

Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el número 597.---------~------------

Adaptats els estatuts en escriptura de 12 de 

desembre de 2012, autoritzada pel Notari de Girona 

el Sr. Enrie Brancós Núñez, protocol 2 633, que consta 

inscrita en el Registre de Fundacions de la 

Generalitat de Cata1unya, amb el número 597, en data 

18 de desembre de 2013.---------------------------

T~ NIF número G-17.292.194. -------------------

Actua en virtut del seu carrec de Secretaria de 

la Comissió Executi va de la Funda ció, n.omenada pel 

termini de quatre anys per acord del Patronat de la 

Fundació adoptat en la reunió celebrada el dia 13 de 

desembre de 2. O 19, segons resulta de certificaci ó 

que em lliura, firmada per la propia compareixent, 

Sra. Sílvia Martínez Carnicero coro a Secretaria de 

la Fundació, amb el Vist-i-Plau del President Sr. 

Dionís Pocb. Frigolé, quin es firmes legitimo per 

conéixer i que deixo incorporades a aquesta matriu. 

Manifesten la total vigencia de la s eva 

representació i facultats i que no els hi han estat 
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suspe ~ limi t ade o modificades; i no haver variat 

l ' estat, situació i capacitat jurídica de l ' ent i tat 

representada .------

La representació de la Funda ció aquí 

compareixent, exhibeix d ocument s f ef aents 

acreditatius de l a seva denominació, forma jurídica , 

domicili , objec te social i demés circumst ancies 

expressades , i manifesta que les da des 

d 'identificació de la persona jurídica , i molt 

especialment el seu objecte social , no han variat 

respecte dels consignats en els documents f ef aents 

empleats . ------------------------- ---- ------------

De la documentació indicada que he tingut a la 

vista per copia autentica , estimo jo , el Notari , que 

resulta suf icientment acreditada 

representació i facultats per a 

d ' aquesta escriptura i t ots els 

la se va 

l' a t orgament 

seus pactes 

compleme ntaris inclosos . -------------------------

Identif icació del titular r eal . Jo el Notari 

f aig constar expressament que he complert amb la 
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obligació d'identificació del titular real que 

imposa la Llei 10/2010, de 28 d'abril, quin resultat 

consta en acta per mi autoritzada en data 6 d'agost 

de 2014, pel Notari de Girona el Sr. Enrie Brancós 

Núñez, protocol 1505, manifestant no haver-se 

modificat el contingut de la mateixa.-~-~--------

ldentifico als compareixents pels seus documents 

d'identitat que m'han exhibit.-------------------~ 

Tenen al meu judici capacitat legal bastant per 

a aquest atorgament i, -----------~---------~------

EXPOSEN: --------------------------------------

l. - Que en l' abans di ta reunió del Patronat 

celebrada el 13 de desemhre de 2.019, s'aprova per 

unanimitat dels assistents la tenovació anticipada 

de 1a Comissió Executiva, per un període de quatre 

anys, en els termes que resulten de la citada 

certificació unida. ------------------------------

11. - Que en la reunió del Patronat celebrada 

també el 13 de desembre de 2. 019, s' aprova la 

modificació dels Estatuts de la Fundació, segons 

resulta de certificació que em lliura, firmadas per 

la Sra. Sílvia Martínez Carnicero com a Secretaria 

de la Fundació, amb el Vist-i-'-Plau del President Sr. 

Dionís Poch Frigolé, quines firmes legitimo per 
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conéix ~ que ~ 'xo incorporades a aquesta matriu. 

III. - Que en a reunió del Patronat celebrada 

també el 13 de 

unanimitat, el 

de 2. 019, s ' aprova per 

enament com a n ou patró al Sr . 

JOAQUIN FABREGA VILA, segons resulta de cert ificació 

que em lliura , firmades per la Sra . Sílvia Martínez 

Carnicero com a Secretar ia de l a Fundació , amb el 

Vist-i-Plau del President Sr. Dionís Poch Frigolé, 

quines firmes legitimo per coneixer i que deixo 

incorporades a aquesta matriu. --------------------

IV. - Que els compareixents formalitzen aquesta 

escriptura , i , ------------------------------------

ATORGUEN : ---------------- - -------------- ------

PRIMER.- La representant de l a Funda ció 

"FUNDACIO PRIVADA ELS JONCS ", DECLAREN ELEVATS A 

PUBLICS els acords adoptats i certif icats als que 

s ' ha fet referencia en l a part expositiva , i que de 

la propia certificació protocol·litzada , a la qual 

es remet i dona aquí per reprodulda en evi tació 

d ' inútils repeticions. ----------------------------
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SEGON. - Manifesta la Secretaria, Sra. SILVIA 

MARTÍNEZ CARNICERO, que el Sr. JOAQUIN FABREGA VI LA 

va acceptar el cárrec de patró en el moment del seu 

nomenament. --------------------------------------

TERCER.- El Sr. FRANCESC FAYOL SUÑOL, 

compareixent en aquest acte, com a secretari cessat, 

es dona per notificat del cessament del seu car rec 

de secretari de la fundació i perque així. consti, 

firma en aquest acta. ----------------------------

SEGON. - Sol·liciten la inscripció d'aquesta 

escriptura en el Registre corresponent.----------

TRACTAMENT DE DADES.- Les dades recollides 

formaran part dels fitxers existents en la Nota ria. 

La seva finalitat és realitzar la formació del 

present document públic; la seva facturació i el seu 

posterior seguiment, la realització de remi ssions de 

compliment obligat i les funcions própies de 

l'activitat notarial, per la qual cosa la seva 

aportació és obligatoria. Les dades seran t r actades 

i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei 

Organica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de 

Dades de Caracter Personal i garantía dels drets 

digitals. El titular de les mateixes podrá exercir 

els drets d 1 accés, rectificació, cancel•lació i 
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/ 
oposi7 en \. a 

autoritzant . -----

Notaria de l Fedatari Públic 

ATORGAMENT I UTORITZACIÓ. --- ---- -------------

Així ho diuen i atorguen. He fet les reserves i 

advertencies lega l s , especia l men t l es fiscals . ----

Llegida íntegrament i en veu alta, per mi, e l 

Notar i, aquesta escriptura , advertits abans els 

atorgants del seu dret a llegir-se-la , del que no 

han fet ús . La ratifiquen i signen.--------- ---- - -

Els compareixents declaren ha ver quedat 

degudament informats del cont i ngut de l' e scriptura 

i donen a aquesta e l seu l l iure consentiment. -----

De l ' acompliment de les solemnitats legals i en 

general , de tot el contingut d'aquesta escriptura, 

estesa en quatre fol is de paper timbrat d'ús exclusiu 

notarial, el pre s ent i els anteriors correlatius en 

ordre de numeració i mateixa serie jo el Notari, EN 

DONO FE.= 

Hi ha l a firma de ls compareixents . Signat. ENRIC 

BRANCÓS NUÑEZ . Rubricat i segellat. ----------------------------------------
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DOCUMENTS UNITS: 

----------------------~----------------------

-------------------------------~-------------

---------------------------------------------

-----------------------~---------------------

---------------------------------------------

------------------~----~-----------~---------

- --- ___ _..; _ - - - ---------- - - - - - -- - -·- ------ - - - ____ :_ 

-~-------------------------------------------

~-------~~-------------------~-------------~-
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La Sra. Silvia Martínez Carnicero, m a secretaria de la Fundació Els Joncs amb NIF 
G 17292194, entitat inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 597 i 
domiciliada al carrer Xuncla, 20 de Sarria de Ter (Gironés), 

CERTIFICO: 

Que a la reunió del patronal del 13 de desembre de 2019, es va aprovar l'acord que s'esmenta en l'acta 
que es transcriu a continuació: 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT 

"Reunits a la sala de juntes de la Fundació al carrer d'an Xuncla. núm. 20 de Sarria de Ter, a les 20h 
del divendres 13 de desembre de 2019 amb fa presencia deis patrons Dionfs Poch Frigofé (president) , 
Maria Dolors Ferrer Montseny (sots-presidenta). Francesc Fayol Sullol (secretari), Jesús Cande/ 
Guitana (tresorer), Xavier Costa Subirós,Joan Pfa Torras, Caries Vida/ Afegret, Esteve Vifanova Vita, 
Lfufs Pórtulas Diaz, Joaquim Gifre Turbau, Maribel Caldas Basart, Joan Antoni Gallegos Cebrián, Lfuís 
Capdevila Ferrer i Miquef Caste/16 Sureda; havent-se excusat els Sr. Joan Mane/ Sevillano Campalans; 
s'ha aprovat per unanimitat deis presents, el segOent: 
1. S'accepta el cessament voluntari del Secretari. Sr. Francesc Fayol Sullol, agrai'nt els serveis 

prestats. 
2. I a proposta del president, la renovació anticipada de la Comissió Executiva, per un perlode de 

quatre anys, que queda formada per fes segaents persones : 

Presiden! : Sr. DION/S POCH FRIGOLÉ 
Vicepresidenta primera : Sra. DOLORS FERRER MONTSENY 
Vicepresident segon : Sr. JESÚS CANDEL GUILANA 
Secretaria : Sra. SILVIA MARTINEZ CARNICERO 
Tresorer : Sr. MIQUEL CASTELLÓ SUREDA 

rotes /es persones són patrons, /fevat de la nova Secretaria, que d'acord amb /'article 24 deis Estatuts 
permet pugui no tenir la condició de patrona. 

Es faculta a dos quafsevofs deis patrons Srs. Dionfs Poch, Sra. Dolors Ferrer i Sr. Jesús Cande/, o de fa 
Secretaria, Sra. Silvia Martfnez Carnicero, parque an representació de la Fundació els Joncs formalitzin 
la corresponent escriptura notarial d'elevació a púbfic d'aquest acord, aixf com quafsevof aftre document 
- tant privat com púb/ic- de subsanació o rectificació nacessari per a f'inscripció en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catafunya d 'aquest acord ". 

Aixl mateix certifico que hi eren presents catorze deis quinze patrons integrants del Patrona!, deis quals 
nou sobre el total de nou patrons vitalicis, que la celebració de la reunió es va formalitzar d'acord amb la 
legislació vigent i amb el contingut deis estatuis de la Fundació, que varen actuar de Presiden! i de 
Secretari qui ostenta aquest carrec en el Patronat, és a dir de Presiden! el Sr. Poch i de Secretari el Sra. 
Martfnez. 

1 perqué aixl consti, signo aquest certificat a Sarria de Ter, a tretze de desembre de 2019 

Vistiplau , . 

E , '. ; ~~ ~ ~/ 
~-_. ()'/ 

1·; . . ,.. 
-01onls Poch Frigolé 
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rundooW 
Tet_)s Tonos 

La Sra. Silvia Martlnez Carnicero, com a secretaria de la Fundació Ets Janes amb NIF 
817292194, ent1tat inscrita al registre de fundacions de la Generalilat de Calalunya amb el 
número 597 i domiciliada al carrer Xunc!a, 20 de Sarria de Ter {Glrones), 

CERTIFICO: 

Que a ta reunió del patrona! del 13 de desembre de 2019, es va aprovar l'acord qué s'esmenta 
en l'acla que es transcriu a continuació: 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT 

"Reunits a la sala de juntes de Ja Fundació af carrer d'en Xunc(ei, núm. 20 de Sarria de Ter, a 
les 20h del divendres 13 de desembre de 2019 amb la presencia deis patrons Dionfs Poch 
Frigolé (president), Maria Dolors Ferrer Montseny (sois-presidenta), Francesa Fayol Sulíol 
(secretar!), Jesus Cande( Guílana (tresorer), Xavler Costa Subirós,Joan Pla Torras, Caries Vida! 
Alegret, Esteve Vilanova Vi/a, L/ufs Pórtulas Diaz, Joaquim Gifre Turbau, Maribel Caldas 
Basart, Joan Antoni Gallegos Cebrián, L/uís Capdevila Ferrer i Mique/ Castel/6 Sureda; havent~ 
se excusat e/s Sr, Joan Manef Sevillano Campaffli'ls; s'ha aprovat per unanimitat deis presents 
la proposta del presidentde nomenar coma nou patr6 al Sr. JOAQUIN FABREGA VILA DNI 
40.305.663A, que d'acord amb /'article 18 deis estatuis és e/egít per un perfode de quatre anys 
i reeligibfe indefínídament per nóüs periocles de quatre any$ més. 
Es faculta a dos quafsevols de!spatrons Srs. Dionfs Poch, Sra. Dolors Ferrer f Sr. Jesús Cande/ 
o de la Secratf;lria, Sra. Silvia Martlnez Camfc(Jro, perqua en representació de la Fundació els Joncs 
formal/tzin la corresponent escriptura notarial d'efevació a púb/íc d'aquest acord, aixl com 
qualsevo/ aJfre document ....,fant privar com públic- de subsanació o rectificací6 necessari per a 
l'inscripció en el Registre de Fundacíons de la Genera/ita( de Catalunya del nomenament 
d'aquest nou patró de la Fundació Els JoncsH, 

Aixf mateix certifico que hi eren presents catorze deis quinze patrons integrants del Patronal, 
deis quals nou sobre el total de nou patrons Vitalicis, que la celebració de la reunió es va 
formalitzar d'acord amb la legislació vigent i amb el contíngut defs estatuis de la Fundació, que 
varen actuar de President i de Secretari qui ostenta aquest carrec en el Patronal, és a dir de 
President el Sr. Poch l dé Secretari el Sra. Martfnez, 

1 perqué aixf constl, signo aquest certificat a Sarri$ de Ter, a tretze de desembre e 2019 
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F.A9498251. 

La Sra . Silvia Martínez Carnicero. com a secretaria de la Fundació Els Joncs amb NIF 
G17292194. entitat inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 
597 i domiciliada al carrer Xuncla, 20 de Sarria de Ter (Gironés). 

CERTIFICO: 

Que a la reunió del patronal del 13 de desembre de 2019. es va aprovar l'acord que s'esmenta en 
l'acta que es transcriu a continuació: 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT 

"Reunits a la sala de juntes de la Fundació al carrer d'en Xuncla, núm. 20 de Sarria de Ter, a les 
20h del divendres 13 de desembre de 2019 amb la preséncia deis patrons Dionls Poch Frigolé 
(presiden!), Maria Dolors Ferrer Montseny (sets-presidenta), Francesc Fayol Suñol (secretari). 
Jesús Cande! Guilana {tresorer) . Xavier Costa Sublrós, Joan Pla Torras, Caries Vidal Alegret, 
Esteve Vilanova Vila, Lluls Pórtulas Oiaz. Joaquim Gifre Turbau, Maribel Caldas Basart, Joan 
Antonl Gallegos Cebrián, Lluls Capdevila Ferrer i Miquel Castelló Sureda; havent-se excusat el Sr. 
Joan Manel Sevillano Campalans; s'ha aprovat, a proposta del presiden!, la modificació deis 
Estatuts de la Fundació en els següents articles: 

Artlcle 6.- Activitats: 

Incorporar el paragraf següent : 

"Crear, col·laborar, desenvo/upar i mantenir centres d' inserció laboral. tant a /'empresa ordinaria 
com treball protegit, serveis d 'orientació i d 'inserció laboral, serveis prelaborals, centres de 
fonnació, i qualsevol activitat relacionada amb el món laboral amb persones amb discapacitat 
intel·lectual". 

Modificar paragraf sobre habitatge que resta aixl : 

"Crear, col·laborar, desenvolupar i mantenir l1abitatges, residéncies, ltar-residéncies, en qué les 
persones amb discapacitat intet·tectual puguin mantenir una vida social digne, tant en regim de 
lloguer com propietat. podent estant acompanyats pels seus familiars, També es podrá donar 
suport al domicili familial". 

Artlcle 18.- Deseignació. renovació i exercici del carrec de Patrons 

Es modifica actualitzant la composició del patronal a data 13.12.2019, que és el següent: 

"Posteriorment s'ha amplia! el Patronal en escriptures de data 24 de ma~ de 2017, protocol 1197 
del Notari Sr. Enrie Brancós de Girona i de data 4 de gener de 2019, protocol 48 de la Notaria Sra. 
Silvia Martinez Carnicero de Girona. 
D'acord amb les mateixes, i tenint en compte ta baixa de dos patrons vitalicis ja comunicades al 
Registre de Fundacions, la composició del Patronal actual, per ordre alfabétic és la següent : 
VITAL/GIS 
Caldas Basart, Maria Isabel NIF 40508051Z 
Cande/ Gullana, Jesús NIF 403007268 
Costa Subirós, Xavier NIF 40426571 T 
Fayol Suñol. Francesc NIF 77281425E 
FerrerMontseny, Maria Dolors NIF 402612818 
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Gifre Tubau, Joaquim NIF 40420831X 
Pla Torras, Joan NfF 40249462Z 
Poch Frigole, Díonfs NIF 402645975 
Vilanova Vi/a, Esteve NIF 40253101L 

NO VITALIC/S: 
Uuis Capdevila Ferrer NIF 38494556P 
Míque/ Castelló Sureda NIF40286039K 
Joan Antoní Ga/légos Cebrian NIF 40308300H 
Josep L/uls Pórtu(as Diaz NtF 40288319R 
Joan Mane/ Sevillano Campalans N/F 35072092J 
Caries Vida/ Alegre! NIF 40305102V • 

S'incorpora el referent a Patrons Honoraris, amb el text segOent : 

"Un cop es de/xi de ser patró, per qua/se vol de les. causes aba ns esmentades .. tindran la condicíó 
de Pairó Honorarl, sense cap fipus de responsabi/itat f a tftol honor/fíe, e/s patrons que ho hagin 
estat per un perlode superior a/s 10 anys, f que a ptoposta del Presldent síguí aprovat per fa 
majoria simple d'acord amb /'arlícle 25 d'aquest estatuis. 
Un patró que hagi estat pres;dent podra ser nomenat Presldent Honoran, amb e/s mateixos 
requísits''. 

Article 22.- Carrecs: 

Es modifica en el sentit d'incorporar la possíbilitat d'un vice-president segon, restantaixl : 

"El Patronal homenaré un president, i un secretari que podrá no tenlr la condició de patró. 
Opclonalment es podré nomenar a altres patrons amb el carrec de tresorer i un o dos de 
vicepresident/s. Els patrons que no ocupen cap d'aquests carrecs tenen la condlció de vocals." 

Artlcle 31.· El Consell Assessor 

S'incorpora un nou article en el que es regula la creació i funcionament del Consell Assessor. amb 
el següent text : 

"El Presiden! podra nomenar com a membres del Consell Assessor a diferents persones ffsiques o 
jurldiques, perqué puguln aconsellar al Patronal o a la Comissi6 Executiva de la Fundació en 
aquells temes en qué es. demani el seu parer, pe! que no tindran cap tipus de responsabilitat 
derivada deis acles de la Fundaci6. 

Podra ser membre del Consell Assessor qualsevol persona flsic:a amb capacltat d'obrar plena. Les 
persones jurfdiques han d'estar representades per una sola persona en el Consell Assessor, d'una 
manera estable, per la persona en qlli récaigui aquesta funcló d'acord amb les normes que les · , 
regulin, o per Ja persona que deslgnl a aquest efecte el c:orresponent órgan competent. 

Dins el Consell Assessor no hi haura carrecs, i els seus membres no tindran cap tipus de 
retribució. 

La durada del seu máridat sera per dos anys, podent ser renovats sense llmitacions pel mateix 
perlode. HI haura un mJnim de cinc membres i un maxim de vint. 

La comuriicac16 entre la Fundació i els rnembres del Consell Assessor sera sempre en forma 
escrita pel nomenament, renovací6, o revocació i també en cas de renúncia/dímissió per part del 
membre del Consell Assessor. 

Es fara un mfnim d'um.1 reunió anual, de la que es podra aixecar acta de la reuni6, actuant da 
secretari un patró de la Comissió Executiva de la Fundació, i éom a president el President de Ja 
Fundació o el Vicepresident que el substítueixi que assisteixin a la reunió," 
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Es renumeren els articles posteriors. números 32 (antic 31) 33 (antic 32) i 34 (antic 33), 
corresponent al Capítol VI), que no té c p més modificació. 

S'aprova per unanimitat deis quinze pa ~ rons presents, llevat el vot en contra de la Sra. Maribel 
Caldas a l'introducció de l'article 31 sobre el Consell Assessor. 

S'adjunta original exemplar del text deis estatuis refosos amb les modificacions esmentades, 
signats per tots els patrons, incluint la firma del Sr. Joan Manuel Sevillano que s'ha adherit a 
l'esmentat acord amb posterioritat. 

Es faculta a dos qualsevols deis patrons Srs. Dionís Poch, Sra. Dolors Ferrar i Sr. Jesús Cande!, o 
de la Secretaria, Sra. Silvia Martfnez Carnicero, perqué en representació de la Fundació els Joncs 
formalitzin la corresponent escriptura notarial d'elevació a públic d'aquest acord, aixl com 
qualsevol altre document -tant priva! com públic- de subsanació o rectificació necessari per a 
l'inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya d'aquest acord •. 

Aixi mateix certifico que hi eren presents catorze deis quinze patrons integrants del Patronal, deis 
quals nou sobre el total de nou patrons vitalicis, que la celebració de la reunió es va formalitzar 
d'acord amb la legislació vigent i amb el contingut deis estatuis de la Fundació, que varen actuar 
de Presiden! i de Secretari qui ostenta aquest carrec en el Patronal, és a dir de Presiden! el Sr. 
Poch i de Secretari el Sra. Martlnez. 

1 perqué aixi consti, signo aquest certificat a Sarria de Ter, a setze de desembre de 2019 

Vistiplau La Secretaria 
El President 

.· ;.:?··'--, 
- · .- -;;...--: 7' 

~,. fl 
-· ··- 'é' ----'----- ' . ----· 

" .. -· ¿_---- ' . .-' 
t ·monís Poch Frigolé Carnicero 
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ESTATUT$ DE LA FUNDACIÓ ELS JONCS 

CAPITOL 1 

DENOMINACIÓ. NATURALESA JURÍDICA. ÁMBIT D'ACTUACIÓ i 
DOMICJLI. 

Article 1.- Denomiriació 

Els presents estatuls regulen la fundació que es denomina FUNDACIÓ ELS JONCS. 

Artlcle 2.- Naturalesa juridica 

2.1. La Fundació ELS JONCS és una entitat privada, amb personalitat jurídica, sense 

anim de lucre, i que té el patrimoni, els rendiments r els recursos obtinguts afectats de 

forma permanent a la realització de les finalitats d'interés general previstos en aquests 

estatuis. 

2.2. La Fundació privada ELS. JONCS esta subjecta a les normes de dret civil de 
\ i\9~ · t. 
\¿:;; ~ r 
\•'j.-\ Catalunya, i en concret a la !eglslació reguladora de les fundacions, aíxl com a la 
\ ~ \ restant normativa estatal o autonomica que li siguí d'aplicació. lgualment, tamba es 

¡1 

·} 1 \ regelx per fa seva Carta Fundacional, modificacions estatutaries i escriptures públiques 

~\ posteriors formalitzades en escriptura pública inscrites al Registre de Fundacions de la~ 
\ f'V Generalitat de Catalunya ; pels presen.ts estatuis í pels acords que adopti el seu -AC' 
\ ''\ patronal en ~xercici de fes seves funciorls, sempre ~~ ,.- ~~~f!l' . ª ~ ª les disposicions legafs i · ~} 

\,,,.~ ·, reglamentarias. . f } / : . . ~ \-- ~ ~~ : / r-- ; ; l ; : , ; C\j t.C \~--- "'> 
( 

re\ .., ~ \ f r .. -------

~
· \' . \ ~"'- -· ?,¡ 

~ - - - - - -- - ~.-.~~ . \ .• rnr.11.l ------- . ,,. ~ i ' --.. ...... · 1· - i , ~ - - ." -e " , " " _ '""' :"Nr--- -- -· )\ --.. · ,~-; t- \ ¡"'' <.h 1 
" . ~ :::_ ' . (______ \ . I f 

\ .. _ _..,_., - ~ .. _ .. ~ 
\ ;. ' 

\, . ¡ 
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2.3. La rundació té personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional 
recollida en l'escriptura autoritzada pel ptari de Girona Sr. Enrie Brancós Nuñez el 4 

de rebrer de 1.991 amb el seu protocol número 400, en el Registre de Fundacions de 

la Generalitat de Catalunya, assolint la capacita! jurídica plena d'obrar des d'aquell 
moment. 

Inscrita a l'esmentat Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 597. 

Amb Número d'ldentificació Fiscal G 17.292. 194 

. La fundació ELS JONCS té vocació de permanéncia i esta consti1u·1da per temps 

- ~- · Article 3.- Ambit d'actuació 

La fundació desenvolupa les seves activitats majoritariament a Catalunya, amb una 

especial rellevancia a la demarcació territorial de les comarques gironines. 

~ 

\ \ 
\ \ 
\ ¡ i 

· ,_i~\ 
i 

No obstant aixó pot actuar també a la resta del territori de I' Esta! aixl com a escala 

internacional. 

Article 4.- Domicill 

El domlcili de la fundació queda fixat al carrer Xuncia, número 20 de Sarria de Ter 

(Gironés}. 

CAPITOL 11 

FINALIT ATS FUNOACIONALS 1 ACTIVIT ATS 

Artkle 5.- F;nalltats fundaclonals ~ ~ 
La fundació ELS JONCS té per objecte dedicar-se a activitats de carácter social i 

assistencial, i especialment la d'atendre l'educació ~ l el desenvolupament de les 

persones amb discapacitat intel·lectual en el sept ~s m ~ 

!t '. i ~ t-- / ( '~' -/·l\\ ' ·. 3 ~__.,, '?l < Q / · L- ·Y«-•.··-
( \_ + ~ -
\, 
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Article 6.- Activitats 

Pera la consecucló deis fins fundaclonals, la fundació ELS JONCS desenvolupa 
les activitats que el Patronat considera necessaries dlrectament i/o en 
coHaboració amb altres entilats, institucions o persones, d'acord amb el que 
estableix la normativa sobre fundacions. 

En concret. a fi de dura térme Ja finalftat fundacional, ta fundació ELS JONCS 
desenvolupa les activitals que, sense anim .exhausUu, s'enumeren a continuació : 

• La tutela, en qualsevol forma o modalitat; de persones amb discapacitat. 

ar, col·laborar, desenvolupar i mantenir centres d'ensenyament especial, 
de formació professiona1, d'a!enció precoct i estimulació primerenca, i qualsevol 
activitat relacionada amb el m6n educatiU amb persones amb discapacitat 
intel · lectual. 

>"' ~ ·.···.· .· .·· .. 

~· • Crear, col· laborar, desenvolupar i mantenir centres especials de treball, centres 
ocupaclonals {tant Serveis d'Orientacló i lnserció com Serveis de Terapia 
Ocupacional, com altres que poguessin sorgir), 

\ 
\ 

~ 
~\l \ 
\ ~ ' ~ .. ".\" l \ .· •/ 

\__'. 

• Crear, col·laborar, desenvolupar i mantenir centres d' inserció laboral, tant a 
!'empresa ordinaria com treball protegit, serveis d'orientació i d'inserció laboral, 
serveis prelaborats, centres de formacló, i qualsevol activitat relacionada amb 
el món laboral amb persones amb discapacitat inteHectual. 

• Crear, col·laborar, desenvolupar i mantenir habitatges, residencies, !lar
residéncíes, en qué les persones amb discapacitat intel·lectual puguin mantenlr 
una vida social digne, lant en regim de lloguer com propletat, podent estar 
acompanyats pels seus familiars, També es podré donar suport al domiclli 
familiar. 

• Crear, col·laborar, desenvotupar i mantenír centres sanitaris, de rehabllitació, 
dispensarls, en qué les persones amb discapacitat intel·leclual puguin rebre 
una mllfor atenció médica. 

• Crear, col·laborar, desenvolupar i mantenir centres amb actlvitat de lleure, a 
realitzar en el temps lliure per persones amb discapacitat inteHectual amb Ja 
finalrtat que aquestes gaudeixin plenament d'activílats lúdlques orientadas a 
satisíer les seves expectatives, demandes i necessltats en l'amblt de les 
activitats cuflurals, esportives, recreatives , lurisme í d'oci en general, d'una 
manera individualítzada. 

• Realitzar programes adrectats directa i específicament a les persones joves. 

\ .. ~~. . . L.' enumeració deis objectius i activitats esmentats no SYJ?.o.sa cap Hmit a la tasca / ¡--·· 
' ~ ~ '\ de la Fund . ~ció, que podra promoure la creació %ajfres· pJogrames, centres i ~:;: 

- . seccionS)íle~ssaries pera la con~cució de la sev~ - missló. ~ · ¡- ' i;l~- 'y.¡:J• 1 

.. ¡] 'n' ~ / 1 e . ~ ' 
. ,..-· .... r ~ ;1;_, 1 3 { -····1 / -\) le. ~ · .. .,, , L 
., .____ ' ! ' ! \ ..... - ' / ·- .,. 

, . ".,,, ' jf -- ..........._.,_~- • ' ' "'"""-·- - .... ~ \ ,., .. . 

\''·,~( ' ' : ··-·-
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Les actívitats relacionadas amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons 
les normes que les regulen especfficar¡ient, mitjanyant l'obtenció, si escau, deis 
permisos o llicéncies pertinents. 

Article 7.- Regles baslques pera l'aplicacló deis recursos a les flnalltats 

- · - = ==-: ~ :_ 

· [v Les rendes i els altres ingressos anuals que obtíngui la fundaci6 s'han de destinar al 
compliment deis fins fundacionals dins els límits establerts per la legislacl6 vigent. 

La Fundació ELS JONCS pot realitzar tot tipus d 'activitat económica, acles, contractas, 
operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació 
aplicable. 

Article 8.- Regles basiques pera la determlnació deis beneficiaris 

Són beneficiaris de la Fundació ELS JONCS les persones amb discapacitat. així com 
els seus familiars . 

Les regles basiques per a l'aplicació deis recursos a les finalitats fundacionals i per a la 
determinació deis eventuals beneficiaris, seran establertes pel Patronal, donant 
atencl6 prioritaria als més afectats per l'exclusi6 social i a aquells als que resulti més 
viable cadascun deis projectes. 

l' elecció es fara d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminació per raó de 
sexe, creenr;;a, rar;;a. discapacitat i/o procedéncia social, i adrer;;at a col· lectius 
genérics, entre les persones que reuneixin les següents circumstancies : 

Formar part del sector de població ates perla fundació. 
Demandar la prestaci6 o servei que la fundació pugui aferir. 
No disposar deis mitjans adequats per a l'obtenció deis mateixos beneficis que els 
prestats perla fundaci6. ~ 

·7\3\ 
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CAPÍTOL 111 

REGIM ECONÓMIC 

Artlcle 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats económiques 

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al complirnent deis fins fundacionals. El 
pa!rimcmi. esta integral ; 

a) perla dotaci6 inicial que consta a la carta fundacional. 
b) per tots els béns i drets de con!ingut económic que accepti i rebi la Fundacíó 

amb la finalitat d'incrementar la dotació, i 
--- -·~e) per tots els rendiments, frults, rendes i productes, i els allres béns incorporats.al 

('-.J palrimoni de la Fundació per qualsevol tllol o conceple. 
\ .! 

,~ Article 10.- Actes de dlsposicló 

10,1. L'atienació, el gravamen o qualssevol altres acles de disposició deis béns i drets 
que integren el patrimonl fundaCíonal s'ha de fer a tftol onerós í respectan! les 
condicions deis fundadors o deis donants d'aquests béns. En qualsevol cas, I' lmport 
ob!ingut s'ha de reinvertir en l'adqufsició d'altres béns i drels que se subroguín en Jloc 
deis alienats o en la rriíllora deis béns de la Fundació tot apficant el principi de 
subrogació real. 

10.2. SI es donen circumstancíes excepcionals que impedeixen compHr totalment o 

parcialment el deure de reinversió, el patronal, abans da our a terme l'acte de t1 
dtsposició, ha de presentar una dectaració responsable al protectorat en qué faci 
constar que es donen aquestes circumstancles 1 ha d'aportar un informe subscrit per 
lécnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposícíó i les raons que 

justifiquen ta no-reinvers. ió. També ha de jostmcar la deslinació que es don! al producte ~ .. 
que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre din~ de les finalitats de la fundació. _ f\ ~ · \ 

10.3. La necessltat i la conveniencia de les operacions de dísposició o gravamen ~ · 
qirecte o indirecta han d'estar justificadas i acreditades documehtalment. El Patrona!, ..,. 
abans de fer els actes de dísposició, ha de comptar amb la informació adequada per 
prendre Ja decisió responsablement. 
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I 
b) si ho estableix una disposició estatutaria 
e) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han 

adquirit amb fons públics. 

10.5. El Patronal poi fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que 
aconsellin la conjuntura económica i la legislació vigent, les modificacions convenients 
en les inversions del patrimoni fundacional. 

10.6. Pera la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin 
el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'heréncies, llegats o altres béns i drets 
susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vol favorable del Patronal 
mb la majoria simple deis patrons assistents a la reunió i el compliment deis requisits 

legalment previstos. 

__ _;;:_..::::::~ ¡; 0 ;-:. .7. Quan els acles de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una 

(
V declaració responsable caldra el vol favorable de dos ter9os del nombre total de 

. patrons assistents a la reunió, sempre que hi hagi més del 50% deis patrons sense 
computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. 

Article 11.- Regim comptable 

11.1 . La Fundació ha de portar un !libre diari i un !libre d'inventari i de comptes anuals. 

11.2. El Patronal de la Fundació ha de fer I' inventan i ha de formular els comptes 
anuals de manera simultania i amb data del dia de tancament de l'exercici económic, 
de conformitat amb els principis de comptabílitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

L'exercici s'ha de !anear el 31 de desembre de cada any. 

11 .3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

a) el balan9 de situació, 
b) el compte de resultats, 
e) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net, 
d) el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i 
e) la memoria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació 
continguda en el balan9 i en el compte de resultats, i s'han de.detallar les actuacions 
realitzades en compliment de les finalitats fundaciooats' i concrétar el nombre de 
beneficinfs s~rv eis que aquests han rebut, comtambé els red Jrsos procedents \ ,,..,_).' 

¿~ ~ L ~ ~ 6 e_ .. -.· .. , e · ,~-- , V1·:~¿ 
-· ( ~ -¡ ~.~ ___-/ 

1 

1 
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d'allres exercicls pendents de destinadó; si n'hi ha, i fes societats participades 

majori!áriament, arilb indicació del percentatge de participació. 

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció deis actes 
o contractas que en són objecte ha de formar part del contingut mfnim de la memoria 

deis comptes anuals. 

11.5. El Patrona! ha d'aprovar dintre deis sis mesos següents a fa data de tancament 
de l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista 
legalment al Protectora! de la Generalitat de Catalunya peral seu diposit en el terminl 

de 30 díes a comptar de la seva aprovació. 

11 .6. El Patronal ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres 
( ._.~eñíeorals que realitzi en el mercal de valors, un informe anual sobre el grau. de 

( ' 0 comPttment del codl de conducta que han de seguir les entitats sense anim de lucre, 
\ , de conformltat amb fa normativa vigent. o amb el que disposi l'autoritat reguladora . 

.,:·1- \. ., 
' ·~ · · , 

\ 

11. 7. Els comptes anuals s;han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les 

circumstancles. legalment. previstas. 

Encara que no es produeíxin les circumstancies legalrnent pre\listes perqué efs 
comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part deis patrotis la 
demana per raons justificades, parque considera que hi ha alguna circumstancla 

excepciona! en la gestió de la Fundacló que aconsella que es dugut a terme, s'ha de 
convocar una reunió del Patronal en el termini méxim de !renta dies a comptar de la 

petició, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no - realització de !'auditoria de 
comptes sol•licítada. Si rio es convoca el Patrona! en el termini indicat o si, un cop 
convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme !'auditoria, els patrons 
interessats poden adre<¡ar la seva peticló al Protectora!, d'acord amb el que establelx 

el Codi civil de Catalunya. 

Article 12.- Recursos anuals 

l ' ~ J 
~ 
\1T Els recursos económlcs anuals de la Fundació han d'estar integrats per: ~~1 
\ ~. ·\¡1 -tt)) 1 

a) les rendes i rendiments produ'its per l'actiu, 
''d b) els saldos favorables que puguln resultar de les activltats rundacionals i l 

\ ~ · F-' . e) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aques.ta - ~ lna l itat que no hag¡n 
d'incorporar-s~.-ªJ . patrimoni fundacional. ¿-:··. ] ': 

/ ;)~ ('\ " tr\, ~ (/' il / ,-""írK\ . ~ ~~ /. ~ 
~- ,,_ _ ,, -- - - ~ - - - - ·-. 1 º~ \ 1 · :. i · 7 '"'\-;:_:-·· .. - ·,, _ _,...,,'e"\\- \ 

( x_ ' 1} .,.., .. r \ Gi • --

~ - - ) ' -,_ --- ~· -- t ~ - ~ ~ ~ -:zr ¡¡~ ~ - - -
J ¡ ~ ~ 'V _,. ~_: · 

.; ~ -- -
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Article 13.· Apllcació obllgatórla 

La Fundació ha de destinar al com líment deis fins fundacionals almenys el setanta 
per cent de les rendes i altres ingres s neis anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar 
o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a I' increment deis seus fons propis. El 
Patronal ha d'aprovar l'aplicació deis ingressos. Si la Fundació rep béns i drets sense 
que se n'especifiqui la destinació, el Patronal ha de decidir si han d'integrar la dotació 
o han d'aplicar-se directament a la consecució deis fins fundacionals. 

L'aplicació d' almenys el setanta per cent deis ingressos al compliment de les finalítats 
fundacionals, s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de I' inici 
el següent al de l'acreditació comptable. 

>- ::::._ 

-[7 Article 14.· Despeses de funcionament 

' 

Les despases derivades del funcionament del Patronal i deis seus órgans delegats, 
'-.__ sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerencia, no poden 

ser superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts durant l'exercici. 

Es permet que un Pairó sigui remunera! per tasques diferents a les funcions del carrec 
de pairó amb declaració responsable. Si I' import del contracta és superior a 100.000 
euros anuals o al 10% deis ingressos meritats en el darrer exercici tancat, cal 
presentar un informe valida! per técnic independent que justifiqul que la contractació és 
beneficiosa i respon a criteris de mercal. 

Article 15.- Participació en societats 

La Fundació poi constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorítzació 
prévia, lleva! que aíxó comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes ~ 

socials. /Í ~ \ 

La Funda ció ha de comunicar al Protectora! en el termini de 30 dies l'adquisició i ·F \ 
tinenya d'accions o participacions socials que li confereixin. directament o l-\__j 
indirectament. el control de socíetats que límitin la responsabílitat deis socis. 
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CAP(TOL IV 

ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT 

Article 16. El Patronat 

El Patronat és l'órgan de govern l d'admínlstració de la Fundació, la representa i 
gestiona, i assumeix totes les facultats r funcions necessaríes per a la consecució deis 
fins fundacionals . 

El Patronal és un órgan col· legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constitu'it 
\. per un minim de tres membres i un maxim de dinou membres. 

Podra ser membre del Patronal qualsevor persona física amb capacitat d'obrar plena; 
que no es trobl inhabilitada o incapacitada per exerclr funcions o carrecs públics o per 
administrar béns i no hagl estat condemnada per delictes contra el patrlmoni o contra 
J'ordré socroeconomic o per delíctes de falsedat. 

Les persones jurldiques han d'eslar representades per qna sola persona en el 
Patronal; d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord 
amb tes normes que les regulin, o per la persona que desígni a aquest efecte el 
corresponent órgan competent. Tanmateix es permet que una persona Jurídica tfhgul la 
capacltat per designar un o més patrons, pero res persones deslgnades actuen en nom 
propi en l'exercici del carrec de patró. 

Artlcle 1 a.- Designació, renovació 1 exercicl del carrec 

~ (,_"" '\ El primer Patronal es va deslgn·a·r ª.ta carta fu.ndacional .recollida. en l'escriplura de 4~-)1. 
\ ~\ · de feb. rer. de 1991, protocol.núm. ero 4.00 de.· I Notari Sr. Enri·c. Bran. e• ós de·G· írona i va ser /¡V'.-? 
1
\ ~l,i\ 1 ampliat en data 15 de desembre de 2000, segons escrlptura de 16 de gener de 2001 ·-tJ~ ' \ 
(\ 

1 
amb el protocol número 1541 del mateix notari, r que d'acord reforma estatuis de data · 

1 .- . ·~. I 15 de novembre de 2003, elevat a públic el 22 de desembre de 2003 en escriptüra de 
, protocol número 5267 del Notari de Girona Sr. Ramon Col! els hi roren atribu.ides de 
\ manera expressa les caracteristiques deis patrons fund~,f~:' : ~ W~ Ja durada de carrec _ 

. indefinida. ,/"0:~ ~ r· ..---. "··.'-,. 1 ,,,.,,...- .... :;i .. .. 

' 

Á.· •. tr \ \l\ "~.· -.·. . . i L ,/· ·i . ) . . . ' · · · · r-c:.~~·~"-- t ....... ~ . ~-! l¡ :··· '" i , . . · -- . . ., .• 

!,......-.... · .. ,h ¡ ''"'\ ';\ : l\ 1 .. / . ·---- - ::::: ... .. 

\ ·---· ~-- ~1· · . -~ ; ---·- ~ <~==: r·· .,,, .. / 0<S: lck;~ , 
' L~ ~ 

V \ 
1 
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/ 
Posteriorment s'ha amplia! el Patrona en escriptures de data 24 de marv de 2017, 
protocol 1197 del Notari Sr. Enrie Bra cós de Girona i de data 4 de gener de 2019, 
protocol 48 de la Notaria Sra. Silvia Ma inez Carnicero de Girona. 

D'acord amb les mateixes, i tenint en compte la baixa de dos patrons vilalicis ja 
comunicadas al Registre de Fundacions, la composició del Patrona! actual, per ordre 
~la següent : 

Fic1s: 
aldas Basart, Maria Isabel NIF 40508051Z 

C del Guilana, Jesús NIF 403007268 
s._osta Subirós, Xavier NIF 40426571T 
F~I Suñol, Francesc NIF 77281425E 
Fe r Montseny, Maria Dolors NIF 40261281 B 

ifr iíubau, Joaquim NIF 40420831X 
Pla Torras, Joan NIF 402494622 
Poch Frigolé, Dionis NIF 40264597S 
Vilanova Vilá, Esteva NIF 40253101L 

NO VIT ALICIS : 

Lluis Capdevila Ferrar NIF 38494556P 
Miquel Castelló Sureda NIF 40286039K 
Joan Antoni Gallegos Cebrián NIF 40308300H 
Josep Lluis Pórtulas Diaz NIF 40288319R 
Joan Manel Sevillano Campalans NIF 35072092J 
Caries Vidal Alegre! NIF 40305102V 

Aquests nou patrons vitalicis tindran la faculta! de proposar un successor per un 
perlode maxim de quatre anys pera proveir la seva vacan!. 

En cas de renúncia, el pairó vitalici haura de comunicar-ho personalment al Patrona! 

en una convocatória i haura de deixar constancia per escrit de la mateixa en una carta 

adrec;:ada al presiden! i que lliurara en la mateixa reunió. En la carta podrá proposar un 

successor per a proveir la seva vacan! per un període maxim de quatre anys . En 

aquesta convocatória o la següent els patrons assistents hauran de sotmetre a votació 

la proposta. La renúncia sera recollida en l'acta de la reunió del Patronal. 

En cas de defunció, la proposta podrá fer-se en test ~!. En ~s d'incapacitació sera 

valida qualsevol comunicació prévia, valida en d¡,J,/<fue r o mos'Jri dubtes de I~ seva __ .,... . -:) 

validesa, a9f.ecada al presiden! rl Patronal. i ) \ , / < t ····· . r·-;: i 1 i '-/ 1 •• \. ..... "'" _ . 1\ (Q ---~ ,/ . ,._ r )~ ¡ (------
( - ~ · r~ · . ., . e~ -

,, ' 
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La durada del carrec de patró sera pels nou patrons vitaHcis fins aí moment que es 

produeixl la seva vacan! per defunció, renúncia del cMrec, incompalibllítat legal o 

incapacitació judicial. 

Els nomenaments de nous patrons i et cobriment de vacants sempre han de ser 
acordats pel Patronal amb la majoria exigida a l'article 26, 

Pels altres patrons, per un termini de maxim de quatre anys, podent tornar a ésser 

r elegíts indefinidament. Quan per qualsevol causa (defünció, renuncia del carrec, 

incompatibilitat legal o incapacilació judicial), cess!n abans de complir el termini pel 

ual van ser designats, podran ser substitu'its per nomenament del Patronal. La 

sona substituta sera designada a proposta del President (o del Vicepresident en 

·- -~a· d'aquest) pel temps que falti perqué s'exhaurefxi el mandat del pairó 
[ '--" substi1u·i1, pero podra ser reelegida pels termfnls maxlms establerts pera la resta deis 

\ membres. 
\ \ 
':~ '-·· 

- ~ c[s membres del Patron<1t entren en funcions després d'haver acceptat expressament 
. .··~~ el nomenament mitjan9ant alguna de les formes establertes en la leg!slació aplica ble. 

\ \ \ 
~ \ ~ 
\ j .\..J. 
\ \ ' 

\t- ~ 

"··· ,,. 
f 

<<:>Í 
,J 1 

Els carrecs del Patronal de Presldent í Secretan, i en seu cas de Vicepresfdent/s i 
Tresorer, s'elegelxen per un termini maxim pe quatre anys, i són reelegibles 
indefinidament per perfodes maxims de qualre anys. 

Un cop es deíxl de ser patró, per qualsevol de les causes abans esmentades, tindran 
la condició de Pairó Honorari, sense cap tlpus de responsabllitat i a títol honorific, els 
patrons que ho hagin estat per un període superior afs 10 anys, i que a proposta del 
Presiden! sigui aprovat perla majoria simple d'acord amb l'article 25 d'aquest estatuts. 

. ... ji 
... ~ ; J Un patró que hagi esta! president podra ser nomenat Presiden! Honoran, amb els , 

~
~ mateixos requlsits. --;r< ""2~ . , 

~~ \ ~---- - ) :: ·)\ Article 19,. Gratuilat 
1\J;· 

¡' \ ,,, 
\

1 

¡ Els patrons exerceixen el carrec gratu'itament. sens perjudici del dret a ser 

, 
1 ~!) reemborsats de les despases degudament Justificades i a ~e J ndemnització pels danys 

\ ... que els ocasionl el desenvolupament de les funcions orópks de]'carrec. . .. ·.1 
~. ~ · ~ / , 1 ... ..,,.,, 

,~ -~ 1 1 \~ ~\:, jt ll cC~~/c · ·'· ,,~· · \re::¿:-. "------ . ~ ~ r · - -- ·- ·~· . .. ... _. ___ / c0. cQ.: _, v.' · . . ··.:1 . 
~ \ \ \ f ~ 
~ \ ~ 
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Article 20.- Facultats i delegació e funcions 

20. 1. Corresponen al Patronal toles s facultats que té estatutariament atribu'ldes i, en 
general, les que requereixi per a la consecució deis fins fundacionals. sense més 
excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuis. 

20.2. El Patronal podré delegar les facultats que la llei, els estatuis i els seus acords 
permetin, en una Comissió Executiva. integrada pel Presiden!, Secretari, i en seu cas 
també pel/s VicepresidenVs i Tresorer, i un maxim de tres vocals més. 

20.3. El Patronal podra conferir de manera indistinta o mancomunada a un o a varis 
patrons les següents facultats: 

1) Administrar les finques, atendre la seva conservació, reparació i millora, pagar i 
impugnar contribucions. Sol· licitar excessos de cabuda, segregacions, agrupacions i 

ticar parcel·lacions 1 reparcel ·lacions. Declarar Obra Nova. practicar divisions de 
4.--- ~ 

comunitat ordinaria o de régim de propietat horitzontal. Adjudicar-se els béns que 
corresponguin a la Fundació com a conseqüéncia de tals divisions, aixf com efectuar 
qualsevol tramit davant les oficinas del cadastre. 

2) Celebrar contractas amb les Administracions públiques (municipals, comarcals, 
provincials i resta de locals. autonómiques i estatals). Sol·licitar ajornaments, signar 

reclamacions, cobrar. tramitar desgravacions i devolucions fiscals. Signar amb la ~ 

Generalitat de Catalunya contracte de concert educatiu d'ensenyament. 

3) Acudir a les oficinas públiques de l'Estat, Generalitat, Municipi, Sindicats. ~ 1 

Magistratura de Treball, Correus, companyies d'aigua. gas, electricitat, teléfon i - 'J 
qualsevol altre servei. Constituir i retirar fiances i altres garanties. 

4) Formalitzar convenís, representar a la Fundació, sol·licitar l'alta i la baixa, en 
entitats patronals, empresarials, associatives, allres Fundacions, Coordinadores o 
altres entitats privades o públiques que defensin els interessos de la Fundació. L'ambit 
d'aquestes entitats tant podra ser local, nacional com internacional. 

5) Comprar i vendre mercaderies, subministraments i béns mobles, semov nts, 
vehicles. Presentar tola mena d'escrits, peticions. reclamacions, exigir obliga ·on 
comptes, aprovant-les o impugnant-les. Signar contractas amb empresas o part ulars, 
saldos i finiments o quitances. Contrae rofessionals i/o emprases de servei 

!' 

12 
'--- -
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6) Contractar, liquidar, cobrar i pignorar assegurances de tola mena, convenir i satisfer 
primes i percebre indemnitzacions en el seu cas. Recaptar rendes, lloguers, reclamar, 
transigir i demanar crédits de tola classe. 

7) SoHlcilar. tramitar i formalítzar qualsevol subvenció l/o donacions a favor de la 
Funda ció. 

8) Signar; recollir i seguir correspondencia. Dirigir, rebre 
requeriments i notificacions de qualsevol classe. 

contest<ir acles, 

9) Nomenar empleats i factors, flxar les sevés funcions i retribuclons. Acomiadar-los i 
fixar les corresponents indemnitzacions. 

10) Lliurar, acceptar, endossar, descomptar, cobrar i pagar lletres i afectes comercials 
o financers. 

/ ··· ·-. ··· 11) Obrir, seguir, formalitzar i cancel· lar contractes de comptes corrents, llíbretes a Ja 

·. _ ' '"" ·' ;;,.?.~ ~ ~ -::lfist~ dipósits a termini, fons d'invers!ó i altres qualsevol t!tols valors. lngressar i 
\~ - -- \ ') disposar d'ells, signar x13cs i pagarés. Forméllitzar els seus contractes d'obertura, 
'\ .. \ compravenda, reintegrament i cancei'lació, Contractar i abrir caixes de seguretat. 
~ - - .. J / 

......__,; 
12) SoHicltar •• f~rmalitzar í cancél·la: anti?lpadam.ent ~ualsevol, tipus de prestecs, ~ 

'-.... .... comptes de credit, descompte. comerc1.al, limes. de nsc, lís1.ngs, llo. guer financer de bens. #-:---· · ¿~ . \ 
~ en "renting·, avals i flances, aixf com plgnorardipóslts en garantía d'aquests. . ~, • 

.. En queda exclós la formalització de préstec amb garantia hipotecaria i que la Fundacjó · v- ~ v~ 1 

~ avafi a tercers. 

les facultats 11) i 12) es podran realilzar davant qualsevol persona, física o jurídica, 
flns i tot I' Estal; Generalftat de Catalunya, Comunitats Aütónomes, Organismes 
autónoms de l'Estat i de la Generalilat de Calaluny¡;i, provincia, munlcipi. Afxí com 
també amb Bancs, Caixes d'Eslalvi, entilats d' lnversló Col· lectiva, Sane d'Espanya. 
lnstitut de Crédit Oficial, lnstitut Catala de Flnances 1 Caixa General de Dipósits. 

13) Compareixer per ell mateix o per mltja de Procuradors davant els Tribunals de 
Justícja o Órgans de l'Administració Estatal, Autonómica, Provincial o local i enlaular 
lota cla!)se de procediments civils, penals, soclals, adrriinistralius, tributaris, finJ, i t 
els recursos extraordinaris de cassació, revisló, injusticia notoria i els consttlucíon~ls. 
Sol· licitar tata classe d'actuac!ons dejurisdiceió voluntaria i requerir acles notaria's de 
qualsevol classl3. Cornparéixer en expedlents de concursos de creditors, fa lida, 

nomenar síndics i administradors 1 a F<$1ar el C eni P..a.5;,tat,..sj_ s. 'escau. Trans ~Ir i 
' ;>. b' d o 1 . .l. ' ;.¡... ,, '· compro !res ~ - 1:1r 1tres e re guitat ¿:· le' •. · · \ ,-- --7 

\ ~ · . . /,. , ~ .. - ~ .. -f~ ~ 1w0:{f , 1 , . '] L . 
~ \ ' ' 7 7- 13 ("'" ~ ~ \-' · ~ ---- - · · · ' '.. .. ·--·----- ~ \- r ·. ~~/ . 

1 l \ 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 27/ 38

Data: 18/10/2021

Amb el codi segur de verificació M1225Q05342B32S es pot consultar aquest document a l’adreça

http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

06/201.9 

1 
· ~ 

~ : 

1/ 
~ , ' 

\ 

-\-] ' ) 
-\/ -

ffi 
(_) 

FA9498259 

Per a la realització i exercici de s facultats enumerades en aquest aparta!, podra 
conferir i revocar els poders pertinants i especials per a plets. 

14) De manera mancomunada dos patrons apoderats podran conferir apoderament a 
tercers. que comprendran les facultats que es determinin, excepta les indelegables. 

20.4. El Patronal pot delegar i revocar les seves funcions de conformitat amb aquests 
estatuts i la legislació aplicable. 

20.5. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronal amb caracter exclusiu les 
facultats següents: 

a) La modificació deis estatuts. 

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 

'.:( ~- --- ~ ""' ~=~~~~boració i l'aprovació del pressupost i deis documents que integren els comptes 

CO d) Els acles de disposició sobre béns que, en conjunto individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació. lleva! que es tracti de la venda de 

Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent err ~ 

~~ títols valor amb cotltzació oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. ....--:_...-'\ 

~ les condicions aprovades pel Patronal. ~) 

Actes en qué es necessarla la presentació de declaració responsable: 
(Necessari el vol favorable de 2/3 del nombre total de patrons. sense computar els que 
s'han d'abstenir de votar): 

1. Operacions entre la Fundació i els patrons o persones vinculadas 
2. Relacions laborals o professionals de la Fundació amb els seus patrons. 
3. Quan no es pugui reinvertir els béns que integren la dotació i els destinats 

directament a les finalitats 
4. Alienació o gravamen de béns immobles. establiments mercantils o mobles de 

valor superior a 100.000 euros o el 20% de l'actiu (més informe) 

Actes en que és necessaria la comunicació al protectorat abans de I' execuci 
de I' acte: 

\ 
.. / 

\ 

s 
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Actes en que es necessarla l'autoritzacló previa del protectorat : 

(sllenci adrniriistratiu posi!iu de dos mesos): 

Acles de disposició, gravamen o adrninistració extraordinaria: 

- Si el donaht ho ha exigit expressament 
- Si ho estableix una disposició estatutaria 
- Si els fiéns o drets objecte de disposlció s'han rebut d'institucions públiques o s'han 

adquiritamb fans públics. 

Tanmateix, es poden fer apoderarnents P.er a l'atorgament de l'acte corresponent en 
les condiclons aprovades pel Patronal. 

e) La constitució o la dotació d'una allra persona jurldica. 

-• ...._\ f) La fusíó, l'escissió i la cessió de tots o d'una part deis actíus i els passius. 
\ " . o.- ::;-_;: :. : . ;-¡::- ~ - ' 

":".\\. \ , \ g) La dissolucló de soclet~ts o d'altres persones Jurídiques . 

.,.,_"<.,,,,_¿_) h) Els que requereixen l'auforització o aprovació del Protectorat o l'adopció d'una 
declaració responsable 

1) L'adopcló i formalització de les declaraclons responsables 

El que. disposa aquést artlcle 20.5 apartat d) s'ha d'entendré sense p~ rju d i c l de ~és · 
autorilz_ acions del Protectorat que sig-uin necess~rles o de les comunica.clons que s ... ~ 
hag(n de fer de conformitat amb la legislació vigent ,__. ~J . 

Article 21.- Régim de convocatoria 

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinaria almenys dues vegades rany, una 

d'elles oblfgatóriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat 
d'aprt:war els comptes anua Is de l'exercici anterior. 
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f
~ 21.2. El Patronal es pot reunir e epclonalment mitjanyant videoconferéncia,1 

» \ multiconferéncia o qualsevol attre sist a que no impliqui la preséncia flsica deis 
\'1.' \ patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació deis assistents a la 
_ll \ reunió, la contínu'itat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i 

--y-¡-- l'emissió del vot. La reunió 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 participa! 
en la multiconferéncia i/o videoconferéncia. La convocatória de les reunions correspon 
al presiden! i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de 
tractar en la reunió, rora deis quals no es poden prendre acords valids. 

21 .3. La reunió s'ha de convocar almenys amb quinze dles naturals d'antelació 
respecte de la data prevista perqué tingui lloc. 

21.4. Acords sense reunió 
1 • -~~- ---=- --¡- En els casos en que s'hagi de prendre un acord que no pugui esperar fins la següent 
~ . \ ) reunió programada del Patronal, es podré prendre l'acord mitjan<;:ant el correu 
·\, \ electrónic, essent el Secretari l'encarregat de garantir que tots els membres rebin la 

~-'.'./ informació previa necessaria per a poder prendre dit acord, així com de guardar 
constancia de tots els vots emesos, garantint-ne l'autenticitat. En aquests casos els 
acords es prendran amb el vol favorable del 80% deis vots, quan el nombre de patrons 
votants arribi a la meitat. 

Article 22.· Carrecs 

El Patronat nomenara un presiden!, i un secretan que podra no tenir la condició de 
patró. Opcionalment es podré nomenar a altres patrons amb el carrec de lresorer i un 
o dos de vicepresident/s. Els patrons que no ocupen cap d'aquests carrecs tenen la 
condició de vocals. 
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d) La resta de facultals indicades en aquests estatuis 1 aquelles que li siguin 

expressarnent encomanades pel Patronal, d'acord anib el que preveu la horrnativa 
aplicable. 

Artlcle 24.- El secretari 

El secretari convoca, en nom del presldént les reunions del . Patronal i n'estén les 
acles, conserva el !libre d'actes i lliura els certificals amb el vlstiplau del presidenta per 
ordre; en la seva abséncia, del vicepresident. 

El secrétari pot no tenir la condició de patró, en aquést cas inlervé en les reunions arnb 
veu peró sense vol, i té el deure d'advertír de la legalitat deis acords que pretengui 
adoptar l'órgan. Aixl mateix exerceix les allres funcions que són inherents al seu carrec 
i 1i atribueixen aquests estatuis, 

El Patronal queda validament conslilui"t en primera convocatoria quan assjsleixen a la 
reunió, en persona o representats en la forma legalment pennesa, la meitat més un ~ 

deis patrons i en segona convocatoria és necessaría l'asslstencia d'una quarta part ~ \ 
deis seus membres. Por tal que sigui vál~a la coristllucló de les.reunions del Patrona ~ · ~ -
hauran d'asslstir, com a mínim. dos patrons en !_es dues convocatóries. ,. · · 

Els membres del Patronal NO poden delegar per escrit a favor d'altres patrons et seu . 
v<;)t respecte d'actes concrets. Si un pairó ho és perqué té la titularitat d'un carrec d'una 
institució, pot ªctuar eri nom séu la persona que pugui substituir-lo segons les regles 
d'organltzació de la mateii<a institució. 

Cada pairó té un vol 1 els acords s'adopten per majoria de vots deis assistents, 
presents í representats, a la reunió. En cas d'empat decldelx el vot de qualitat del 
presiden t. ~ 

.f 

í 
En cas de director i/o de secretari, si no és pairó, pot assistir amb veu peró sense · ot a 
les reunions del Patronal quan hi és convocát. SI té la condició de pairó, poi assi tir-hr 
amb veu i vot. 

El Patrona!, a 

' \ 
' 

' • 

. ' 
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Article 26.- Majoria qualificada 

26.1. Sera necessari el vot favorable de la r ajoria simple del nombre total de palrons 
vitalicis membres del Patrona! -sempre i quan hi hagi un mlnim de quatre patrons 
vilalicis- i simultaniament amb el vol favorable de la majoria simple del nombre total de 
patrons membres del Patrona! per a l'adopció deis següents acords : 

• Elecció de nous patrons per un periode maxim de quatre anys i també per la 
renovació deis mateixos per un maxim de quatre anys més, sense limit de 
renovacions, aixl com pel cobriment de vacants. 

26.2. Sera necessari el vol favorable de dos terceres parts del nombre total de patrons 
vitalicis -sempre i quan hi hagi un minim de quatre patrons vitalicis- • i simultaniament 
amb el vot favorable de dos terceres parts del nombre total de patrons membres del 
Patronat per a l'adopció deis següents acords : 

a) Modificació deis Estatuis 
__J) l,a fusió i la dissolució de la Fundació. 

d) La fusió i la cessió de tots o d'una part deis actius i deis passius. 

-~ l 
Art;cle27.· Oelesactes ~ \ 

De cada reunió, el secretari n'ha d 'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la ~ 
data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum deis assumptes tractats, 
les intervencions de qué s'hagi sol·licitat que quedi constancia i els acords adoptats, 
amb indicació del resulta! de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactadas i firmades pel secretari amb el vistiplau del presiden! i 
poden ser aprovades pel Patronal a continuació d' haver-se realitzat la sessió 
corresponent o bé en la próxima reunió. No obstant aixó. els acords tenen forya 
executiva des de la seva adopció, excepta si es preveu expressament, en els estatuis 
o a l'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovaci6 de l'acta. Si s ~\ 
d'inscripció obligatória, tenen forya executiva des del moment de la inscripció. \ <~ 

La Fundació ha de portar un !libre d 'actes en el qual constin toles les que hagin estat 
aprovades pel Patronal. 

en una reunió assisteixi 
s podra 

/ 
( 
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rj} 
,....·º'.J. \:!l V jv 
r ~,,, 

\ ) 

notarial, amb fa data de celebració i el nom del Notari, guardant-se l'esmentada 
escriptura juntament amb el llibre d'actes. 

Article 28.- Confllcte d'interessos. 

Els patrons i les persones indicadas en l'article 312.9.3. de la llei 4/2008, del 24 d'abril, 
del Uibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran 
obligats a: 

• 

• 

Exercir el carrec en interés exclüsiu de la Fundacló, atorgant prioritat absoluta al 
respecte i compliment de llurs finalitats i objectius. 

No fer ús de Ja condició de membre del Patronat, ni la informació obtinguda pef 
motiu del carrec, per finaHtats privadas ifo per aconseguir un beneficí económlc. 

!~ ; ·= -~~-- " · - - ·- ~ -.. • No aprofitar·se de tes oportunitats de negoci que es presentín o n~ha_gí tingut 
( coneixement per la seva condlcíó de Pairó. 

\;---···"'\\-=----
\ . ¡ ! • No realitzar activitats professlonals, mercanlils o li1dustrials que puguin estar 

. directament relaclonades amb les activitats de la Fundació; lret que préviament 
hagin estat autoritzats pel Patronal. en el seu cas s'hagi presenta! la previa ~1 
Declaració Responsable, í informe técnlc si s'escau, i eri el seu cases comuniquf i\ ~ . \ 
o autóritzi pel Protectora!, quan així ho exfgeixl la llei. ~/_) \ 

• No participar ni desenvolupar serveis en empresas o societats participadas per la 
Fundació, tret que previament hagln est~t autoritzats pel Patronal, en el seu cas 
s'hagi presenta! la prévia Dectaraci6 Responsable, i informe tecnlc sí s'escau, i en 
el seu cases comuriiqui o autoritzi pelProtectorat, quan aixi ho exigelxl la UeL 

t/ "-._ . 
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.. 
:~ \J.... 1 d) Finalització del tennini del ma dat, llevat que es renovi. 
,. 1 

. J ~ . e) Renúncia notificada al Patrona . 

~\ \ - f¡ Senténcia judicial fenna que est i l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació 
"' o que decreti la remoció del carrec. 
I' 

: ' \ 
( ·.' __ ..... ' 

- ) g) Les altres que estableixen la llei o els estatuis. 

La renúncia al carrec de pairó ha de constar de qualsevol de les formes establertes 
per a l'acceptació del carrec, i ha de constar en acta de reunió, paró només produeix 
efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. 

/ 
. [_ -- --;:;=-- ·-· 
1 

' CAPITOL V 

REGULACIÓ O' AL TRES ÓRGANS. COMPOSICIÓ i FUNCIONS. 

Artlcle 30.· El director general 

El Patronal poi nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la 
Fundació. Aquest carrec pot ser ocupa! per un pairó, cas en qué la relació laboral o 
professional s'ha d'articular mitjam;ant un contracte que determini clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de 
les própies del carrec de pairó. 

El carrec de director és retribu'it, en eis termes que es consideren adequats a la 
naturalesa í a la representatívitat própies del carrec i a les seves funcions. 

convoca i pot íntervenir·hí amb veu peró sense vot. 

\ 
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Article 31.- El Consell Assessor \J- \ 
l lj \ 

( ¡ ,. 
~ .1 -t · -,, ,, ___ ) EI Presldent podra nomenar com a membres del Gonsell Assessor a diferents 

,;::'.'ib \ · persones físiques o jurfdiques, perque puguin aconsellar al P<itronat o a la Comissló 
.. \l l ExecuUva de la Fundacló en aquells temes en qué es demani el seu parer, pel que no 

· \ \ tindran cap tipus de responsabilitat derivada deis actes de fa Fundacíó. 
, Ar 

... -- '.~ :.i .L 
Podrti ser membre del Consell Assessor quafsevol persona flsica amb capacitat 
d'obrar plena. Les persones jurídiques han d'estar representades per una sola persona 
en el Corisell Assessor, d'una manera estable, per la persona en qui recaigul aqllesta 
funció d'acord amb les normes que les regülin, o perla persona que deslgni a aquest 
afecte el corresponentorgan competent. 

Dins el Cónsell Assessor no hi Mura carrecs, ¡ els seus membres no tindran cap lipus 
de retribució. 

. .,,_ 
i ··\ La durada del seu mandat sera per dos anys, podent ser renovats sense llrnílaclons 
.--·- -;- >r ~ pe1 ~ mateix periode. Hr haura un mínim de cinc membres i un maxlm de vint. 
\\_ \ \ ,·, \ ) 
\._: .... J\ 

- ..,..._ ~·~ - · / 

L. a comu.nic.ació .entre la Funda.ció .. ¡· els.· m .. emb. res. del Co.nsel.1 Asses·s·ors.era semp. re ~e. n . .. 
forma escrita pel nomenamént, renovacíó, o revocació i també en cas de _;,__, . ~ 

renúnciafdlmissió per part del rnembre del Consell Assessor. - , 
........ - \. ,..-' J 

Es fara un minlm d'una reuntó anual, de la que es podra aixecar acta de la reunió, -.._/ 
actuant de secretan un pairó de la Comissió Executiva de la Fundació, l com a 
presiden! el Presiden! de la Fundació o el Vlcepresident que el substítueixi que 

assisteixin a la reunió. 

CAPÍTOL VI 

MODIFICACIONS ESTATUTARIES, ESTRUCTURAL$ i DISSOLUCIÓ 

Article 32.A Modificacions estatutarias i estructurals i dissoluci6 
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/ 
Article 33.- Causes de dlssolució 

La Fundació es dissoldra perles causes següents: 

a) Finalització del termini que estableixen els estatuis, lleva! que abans se n'hagi 
acordat una prórroga 

b) Compliment integre de la finalitat per a la qual s'ha constitu'it o impossibilitat 
d'assolir-la, lleva! que sigui proceden! de modificar-la i que el Patronal n'acordi la 
modifica ció. 

e) iHicitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia 
ferma. 

:: --- ' ', ~ ~ ~bertura de la fase de liquidació en el concurs. 

'\' \) e) Les altres que estableixen la llei o els estatuis. 

"':,......_..:....) 

~ Article 34.- Procediment de dlssolució i desti del seu patrimonl 

El Patronal per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optara per uÁ:\j~ 
deis sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya : _...,... 

1) liquidació deis actius i passius 

2) cessió global 

Correspondra al Patronal optar per l'un o l'allre en el moment de realitzar la liquidació. 
Sistemes de liquidació aplicables: 

Al Liquidació deis actius i passius J 
1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motiva! del Patronal adoprt de 
conformitat amb I' establert en l'article 26 d'aquests estatuis i l'ha d'apro ar el 
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\~fh \ 
.lA-\ __ / 
b~ \ El patrimoni romanent s'ha d'adjudícar a altr.es fundacíons o erititats seos.e anim de 
--:tfi fuere amb finalitats analogues a les de la Fundacló o bé a entitats publiques, En tot 

1 cas, les enlitats deslinatartes del patrimoni han de ser entitats. be(léficíaries del· 
; ; mecenalge d'acord ambla legislaci6 fiscal vigerit. 

----d 
3, L'adjudicaci6 o la destínació del patrímoni romanen! ha de ser autoritzada pel 
Protectorat abans no s'executi. 

8) Cessió global 

1. La dissolució de la Fundactó requereix l'acord molivat del Patronal adoptal de 
conformlfat amb I' establert en l'article 26 d'aquests estatuts.i ha de ser aprovada pal 
Protectorat. 

/ -.. ~ 2. La díssolucio de la Fundació obre el període de liq1Jfdacló, la qual han de ciur a 
\ -- \- \ ::_. · -- terme el Patronal, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiariament, el Protectora!. 

\ ' 
\ .. )) L'exlinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. 

f / 

~ 
'\,,,._., · Aquesta cessfó .glopal, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els 
~ termes exlgits per la normativa vigent i, amb l'autorització previa del Protectora. t, s ' ha ~ 

. d'adjudicar el patrimonl a altres fundaclons o entliats sense anim de lucre amb -· ---...,,~ 

~ ./ Om1litats analogues a les de la Fundació o bé a enlilats públiques. i;n tot c;as, les ~ · 

\ 

~ 

erilitats destinatarias d~I patrlmonl han de ser entilats . beneficiarias del mecenalge •/ . . . 
d'acord amb la legisla ció ·fiscal vigent. j 

3. Si no es poi fer una cessi6 global, cal procedfr a la liqliidació de s actius i els 
passius, i a l'havér que en .resulta se li ha de donar l'aplicacló establerta n l'apartat 2. 

Sarria de Ter1 a 13 de desembre de 2019 

~ 
l 
I 

:::. 
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/ 
ÉS C/pIA DE LA MATRIU , l'expedeixo a 

PRIVADA ELS JONCS ", en dino u 
folis d ' ús exclusi notaria l, el present i els divuit 
anteri ors en o r d r correlatiu i de la mateixa serie. 
A Gi rona , catorze e gener de d os mi l vint . EN DONO 
FE.-----------------------------------------------

37 
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats 

Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del 

Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de 
març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més av all, 

s’aprov a i s’inscriu aquesta modif icació d’estatuts de la Fundació que 
tot seguit s’esmenta, en el Registre de f undacions de la Generalitat de 

Cataluny a, així com el text ref ós resultant. 

 
Nom de la Fundació  

Fundació Els Joncs 

 Núm. d’inscripció 597 

 Data Resolució 27/09/2021 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 15 d'octubre de 2021 
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