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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN

(TEXT DE lA FUSIÓ DE XX.XX.XX)

CAPÍTOL PRIMER- ANTECEDENTS

Primer.- La Fundació lnstitut Guttmann va ser constituida l'any 1962 pels senyors Guillermo
González Gilbey, Juan Antonio Andreu Bufill i Luis Gil de Biedma Alba. Al 1988, el Patronat
acorda modificar la seva denomina ció inicial, "Fundación de Rehabilitación Física", per !'actuaL
Segon.- Al 1991, per tal d'impulsar la construccíó del nou hospital se celebra un conveni de
cooperació entre la Fundació lnstitut Guttmann, el Departament de Salut de la Generalitat de
Cata!unya i la Fundación ONCE, pel qua! aquestes dues lnstitucions passaren a estar
representa des al Patronat de la primera.
Tercer.- Al 2001, la Fundacíó lnstitut Guttmann va constituir la "Fundació Privada lnstitut de
Neurorehabilitació Guttmann". Posteriorment, el Patronat aprova l'escissió parcial de la
Fundació lnstitut Guttmann a favor de la nova fundació, que fou formalitzada en escriptura
pública el 28.11.2002.
Quart.- Al 2004, ambdues fundacions acordaren ampliar els seus respectius Patronats
mitjano;ant la incorporació, en cada un d'ells, d'un nou membre en representació de
I'Ajuntament on cada Fundació hi tingués el seu domicili social (Barcelona a la Fundació lnstitut
Guttmann, i Badalona a la Funda ció Privada lnstitut de Neurorehabilitació Guttmann).
Cinque.- També al 2004, efs Patronats d'ambdues Fundacions aprovaren la creació
conjuntament del "Consell Social i de Participació de l'lnstitut Guttmann". Posteriorment, al
2006, acordaren ampliar-ne de dos el nombre deis membres deis seus respectius Patronats,
mitjanc;:ant la incorporació de les persones titulars de la Presidencia i Vicepresidencia del dit
consell.
Sise.- Al 2010 es va procedir a l'adaptació del Estatuts a la nova "llei 4/2008, del 24 d'abril, del
!libre tercer del Codí civil de Catalunya, re!atiu a les persones jurídiques". 1 al 2012, mitjan¡;ant
una nova revisió, es va adaptar a les modifícacions introdu.ides per la "Liei 7/2012, de 15 de
juny".
Sete.- Al 2014, amb l'objectiu d'assolír un model jurídícoadmínistratíu i de gestió més agíl i
simplificat, alhora que més operatiu des del punt de vista organítzatiu, i efícient
economicament, els Patronats d'ambdues fundacíons van impulsar el "Projecte comú de ÍUSió
per absorció de la Fundació lnstitut Guttmann i la Fundació Privada lnstitut de
Neurorehabilitació Guttmann"; del que aquests en són els seus Estatuts que regulen el
funcionament de la funda ció resultant, que porta el nom de la fundació absorbent.
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CAPÍTOl SEGON- DENOMINACIÓ, AMBIT D' ACTUACIÓ, DOMICILII REGIM JURÍDIC

1 Article 1.- la Fundació regulada per aquests Estatuts rep el nom de "FUNDACIÓ JNSTITUT
GUTTMANN, Fundació Privada", i esta subjecta a la legislació sobre fundacions aprovada perla
Generalitat de Catalunya.

Article 2.- la Funda ció desenvolupara les seves activitats principalment dins l'ambit territorial de
Catalunya, sí bé és voluntat fundacional estendre els seus beneficis a tot el col-lectiu de
ciutadans de I'Estat espanyol, així com a d'altres persones de l'estranger; a tal fi, pot actuar
plenament a la resta del territori estatal, així com de l'estranger.
Article 3.- El domiciíi de la Fundació es fixa a Badalona, a Camí de Can Ruti, s/n, a l'edifici
hospitalari "lnstitut Guttmann". Aquest domicili podra modificar-se per acord del Patronat, i es
podra traslladar a qualsevol altre índret de Catalunya, la qua! cosa caldra notificar-la al
Protectorat. lgualment, el Patronat pot acordar l'establiment de les delegacions que estimi
oportunes peral millar desenvolupament deis seus objectius fundacionals.
Article 4.- La "Fundació lnstitut Guttmann, Fundació Privada" (subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya) té personalitat propia, de naturalesa juridicoprivada, caracter
permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar. Per aixo, amb caracter enunciatiu i no limitatiu,
podra adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, permutar i gravar béns de
tates classes; celebrar tot genere d'actes i contractes; concertar activament i passivament
operacions creditícies; obligar-se, renunciar i transigir béns i drets; així com promoure, oposarse, seguir i desistir els procediments que fossin oportuns, i exercitar lliurement tata classe de
drets, accions i excepcions davant els Jutjats i Tribunals de Justicia i I'Admínistració Pública í
qualsevol altre de I'Estat, Comunítats Autonomes, Provincia, Municipi i resta de Corporacions i
Entitats, espanyoles i estrangeres.
Article 5.- la Fundació es regira per la voluntat fundacional, manifestada en els presents
Estatuts i disposicions complementaries i en les normes que, en interpretació i
desenvolupament d'aquella voluntat i amb aquest caracter exprés, estableixi el Patronat.
5.1.- El compliment de la voluntat fundacional i tot alió que pertoca a la Fundació, sense cap
excepció, queda a la fe, consciencia i lleial saber i entendre del Patronat, designat en la forma
prevista en aquests Estatuts i d'acord ambles competencies que li han estat assenyalades, llevat
de les competencies atribuldes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
Article 6.- La Generalitat de Catalunya assumira les funcions del Protectorat, de conformitat
amb el que estableix la legisla ció catalana vigent sobre fundacions privades.
CAPÍTOL TERCER- FINAUTATS FUNDACIONALS 1 BENEFICIARIS
Article 7.- La "Fundació lnstitut Guttmann, Fundacíó Privada", entitat sense anim de lucre, té per
objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones
afectades per una lesió medul-lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen
neurologic, desenvolupar la recerca i docencia en aquest ambit de la neurociencia, i prestar-los
el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactoria; i alhora
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Article 8.- Per donar compliment a aquest objectiu, la Fundació desenvolupara, directament o
indirecta, activitats sanitaries, sociosanitaries, socials, d'investigació, docents, de sensibilització
social, o qualsevol altra que es consideri també oportuna per millorar la salut, !'autonomía i la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat, especialment d'origen neurologic, i donar
suport a les seves famífies. Alhora, dura a terme les activitats economiques, complementaries i
accessories que permetin i facilitin la sostenibilitat i el creixement de la propia Fundació.
8.1.- Els principals ambits d'actuació de la Fundació són:
L'activitat sanitaria especialitzada, mitjanpnt la qual presta atenció medicorehabilitadora a
les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o d'altres
discapacitats d'origen neurologic, des del moment de la seva instauració, ja sigui traumatica
o medica, fins a la consecució del nivell maxim possible d'autonomia personal i d'una
reinserció social positiva; alhora que també atén tetes les complicacions medicoquirúrgiques,
psicologiques, conductuals i/o socials propies de la discapacitat que puguin presentar al llarg
de la vida, i desenvolupa les oportunes activitats sanitaries de caracter preventiu. En
l'activitat clínica d'alta especialització, la Fundació actuara com a centre d'exceHencia en
neurorehabilitació, amb la missió de proporcionar en tot moment la millar atenció
especialitzada possible, de manera integral, holística, continuada, personalitzada i amb el
més alt nivel! huma, científic i tecnic.
Fomentar, desenvolupar i patrocinar directament, o en coJ.Iaboració amb d'altres institucions
docents, públiques o privades, la formació especialitzada en l'ambit de les neurociencies i les
tecno!ogies mediques en general, i aplicades a la neurorehabilitació en particular,
d'estudiants, professionals o personal tecnic vinculat al món de la rehabilitació o que vulguin
iniciar-s'hi.
Promoure, impulsar, desenvolupar, subvencionar i col·laborar en aquells programes de
recerca basica, aplicada i translacional, i d'innovació clínica que tenen com a objectiu aportar
nous coneixements, príncipis, productes, tecnologies, tecniques o procediments, tant
diagnostics com terapeutics, al tractament integral (medicoquirúrgic, rehabilitador, psicologic
i social) de les persones amb discapacitat, especialment d'origen neurologic, o que signifiquin
aven~os tecnologics que contribueixin a augmentar la seva autonomía i qualitat de vida, o
representin aven~os en el procés rehabi!itador i/o restaurador.
Impulsar, promoure, assessorar i cooperar en la creació i desenvolupament de centres
assistencials (hospítals, policlíniques, centres ambulatoris de rehabilitació ... ), equipaments
socioassistencials (residencies assistides, centres de día, apartaments tutelats o amb serveis,
centres ocupacionals, hospitals o centres sociosanitaris amb internament i/o regim
ambulatori. .. ) que contribueixin a millorar la salut, autonomía i qualitat de vida de les
persones amb discapacitat d'origen neurologic; alhora que contribuir a la seva més efica<;:
íntegració social.
•

La utilització i el foment de la practica de l'esport adaptat i inclusiu, com a instrument
valuosíssim pera la rehabilitacíó física i psíquica de les persones amb discapacitat i peral se u
pie desenvolupament com a éssers humans.
Contribuir a fer realitat el dret al treball que tenen les persones amb discapacitat; entenent
que aquesta és una de les expressions més elevades de la solidaritat social, en fer possible la
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participació activa de tots els seus membres, tot tenint en compte les diferents capacitats de
cadascú.
Impulsar i donar suporta aquelles iniciatives socials que tenen com a finalitat el millorament
de !'autonomía i qualitat de vida del coHectiu afectat per una gran discapacitat especialment
d'origen neurologic.
El desenvolupament de campanyes informatives, divulgatives i de sensibilització sociat per
tal d'afavorir el suport envers el col·lectiu de persones amb discapacitat sobrevinguda
d'origen neurologic, amb el proposit d'impulsar una societat més informada inclusiva,
tolerant i justa.
L'assessorament tecnic a persones, institucions i organismes, públics o privats, en relació amb
l'assistencia clínica especialitzada i l'atenció integral i hoiística d'aquest col·lectiu, així com
per l'afavoriment de la seva inclusió social.
8.2.- En raó a les seves finalitats, de manera generíca, són beneficiaris de la Fundació el col·lectiu
de persones amb una discapacitat sobrevinguda, principalment d'origen neurologic, les seves
\ famílies i la societat en el seu conjunt, principalment aquesta darrera pel que fa a la prevenció,
' ia investigació, la formació de nous professionals, la divuigació i la sensibilització social. De
manera concreta, amb caracter demostratiu i no limitatiu, són destinataries principals deis seus
serveis especialitzats:
Les persones (infants, joves i adults) afectades per una lesió medul-lar, completa o
incompleta, ja sigui d'origen traumatic, medie o congenit, com !'espina bífida.
les persones (infants, joves i adults) afectades per un dany cerebral adquirit, ja sigui originat
per un traumatisme cranioencefalic, una patología vascular, tumoral, infecciosa ... o per una
paralisi cerebral infantil.
les persones (infants, joves i adults) amb seqüeles funcionals, tant físiques com cognitives i/o
conductuals, secundaries a processos patologics, principalment d'origen neurologic
(síndrome de Guillen Barré, malalties progressives i/o degeneratives, poliradiculopaties,
seqüeles de polio o síndrome Postpolio, paralisi cerebral, demencies, problemes de salut
mental, trastorns psiquiatrics, trastorns en l'aprenentatge i/o alteracions en el
desenvolupament, malformacions congenites, amputacions, malalties minoritaries ... ) que els
condiciona una discapacitat sobrevinguda ifo desavantatge social, i que poden beneficiar-se
de la neurorehabilitació especialitzada.
8.3.- L'elecció deis beneficiaris s'efectuara d'acord amb els principis d'imparcialitat i nodiscriminació entre les persones que soJ.Iicitin la prestació o serveis que la Fundació pugui en
cada moment oferir i que compleixin en cada cas, si s'escau, els requisits objectius específics que
acordi el Patronat.
Article 9.- La prestació de serveis, per a l'acompliment de les finalitats fundacionals, podra ser
per compte propi, per compte deis mateixos usuaris o per compte d'altres entitats públiques o
privades, tant si es tracta d'entitats gestores o coJ.Iaboradores de la Seguretat Social, de Mútues
de Previsió, Companyies d'Assegurances Privades o de qualsevulla altra entitat, mitjan~ant la
celebració deis corresponents convenís o contractes.
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Article 10.- Els enunciats assenyalats en els articles anteriors, no tenen caracter limitatiu, perla
qua! cosa s'hi ha de considerar indos qualsevol altre que tingui relació amb l'assoliment de
l'objectiu, el desenvolupament de l'activitat i el compliment deis fins expressats.
Article 11.- El Patronat, ateses les circumst(mcies de cada cas i moment, podra ampliar o
restringir les finalitats fundacíonals, sense alterar l'esperit inicial perseguít perla creació de la
Fundació i que la modíficació no suposi perdua de la seva finalitat benefica i assistencial.
CAPÍTOL QUART- ORGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Secció Primera- Organs de la Fundació
Article 12.- El Patronat és el suprem organ de regim, govern, admínistració, representació i
gestió de la Fundació. Per al desenvolupament i la delegació de les seves competencies podra
comptar amb un Comite Executiu i un director gerent o directora gerent.
Article 13.-. Els organs de la Fundació actuaran, en la seva respectiva competencia, amb
supremacía absoluta; exerciran les seves facultats amb total independencia, sense traves ni
limitacions, i els seus actes seran defínitius i inapeHables.
Secció Segona - El Patronat
Article 14.- El regim, govern, administra ció i representació de la Fundació es confía i atribueix de
manera exclusiva al Patronat. La competencia del Patronat s'estén també a la interpretació deis
presents Estatuts i a la resolució de tetes les incidencies legals i circumstancies que
ocorreguessin.
Artide 15.- El Patronat és un organ col·legiat que estara format per un mínim de set i un maxim
de setze patrons o patrones. De les persones membres del Patronat, fíns a deu són nomenades
a títol personal d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts (article 17.1), una ho sera per
designació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, una per designacíó de la
Fundación ONCE, una per designació de I'Ajuntament de Barcelona, una per designació de
1' Ajuntament de Badalona, i les al tres dues ho seran les titulars de la Presidencia i
Vicepresidencia del "Consell Social i de Participació de l'lnstitut Guttmann".
Article 16.- Els carrecs en el Patronat seran de confiant;a i honorífics i, per tant, gratu"its; sense
perjudici al dret de bestreta i al reemborsament de les despeses degudament acreditades en
1' exercici de la seva funció.
Article 17.- La durada del carrec de patró o patrona és de quatre anys, tant si és nomenat a títol
personal, com si actua en representació d'altres persones jurídiques; el Patronat es renovara,
per meitats, cada dos anys. Les persones membres del Patronat que cessin podran ser
reelegides indefinidament.
17.1.- Les persones membres del Patronat nomenades a títol personal propasaran i escolliran,
de mutu acord, les persones que les hauran de succeir (persones físiques o jurídiques} que seran
nomenades per majoria simple de vots deis patrons nomenats o patrones nomenades a títol
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17.2.- En el cas que en l'entremig de qualsevulla renovació estatutaria es produís una vacant
singular d'algun membre del Patronat, l'elecció del substituto substituta tindra validesa fins a la
data en la qua! corresponia sotmetre a renovació el carrec de la persona substituida.
17.3.- Quan es tracti de persones físiques hauran de gaudir de plena capacitat d'obrar, que no es
trobin inhabilitades o íncapacitades per exercir funcíons o carrecs públics, o per administrar
béns, i no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre
socioeconomic o per delictes de falsedat; i les persones jurídiques hauran d' estar representa des,
d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta fundó d'acord amb les normes
que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent organ competent,
que igualment hauran d'acomplir els requisits exigibles a les persones físiques.
17.4.- Les persones membres del Patronat estaran en possessió del carrec després d'haver-lo
acceptat expressament d'acord amb allo establert en la legislació catalana vigent sobre
fundacions privades.
17.5- El carrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. Nogensmenys, els Patrons
o Patrones poden delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en una altra persona
membre del Patronat.
Article 18.- Patró honorífic o patrona honorífica de la Fundació lnstitut Guttmann és aquella
persona a la qual el Patronat ha volgut distingir amb aquest nomenament, per la seva
demostrada tasca en favor de la Fundació, del progrés cientificoclínic de les neurociencies en
general o de la neurorehabilitació en particular, de la integració social de les persones amb
discapacitat, o per qualsevol altra circumstancia rellevant que ho motivi. Les persones així
distingides seran informades regularment de la marxa de la Fundació. El Patronat podra també
nomenar, amb can3cter exclusiu i per !'especial rellevancia i/o círcumstancies que concorrin en
la persona propasada, un President o Presidenta d'Honor de l'lnstitut Guttmann. Aquests
nomenaments seran indefinits en tant la persona així distingida no expressi la seva objecció al
mateix, o el Patronat resolgui retirar-Ji.
Article 19.- Sera obligació deis patrons o patrones:
a) Fer que s'acompleixin estrictament els fins fundacionals, d'acord amb el que es disposa als
presents Estatuts.
b) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i la seva productivitat,
d'acord amb les circumstancies economiques imperants a cada moment.
e) Servir el carrec amb la diligencia d'un prudent i lleial administrador/a.
Article 20.- El Patronat designara, d' entre els seus membres, les persones que exerciran la
Presidencia, la Vicepresidencia Primera, la Vicepresidencia Segona i la Secretaria.
Article 21.- El Patronat es reunira tantes vegades com ho estimi oportú la Presidencia, que haura
de convocar-lo almenys un cop l'any; en aquest darrer cas haura de ser obligatoriament durant
el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuals de l'exercici
anterior.
21.1.- El Patronat també s'haura de reunir quan ho soHiciti una quarta part deis seus membres, i
en aquest cas la reunió s'haura de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
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21.2.- El lloc de reunió habitual del Patronat sera en el propi domicilí social de la Fundació;
circumstancialment també podra ser en el !loe que a tal efecte determini !a Presidencia.
21.3.- A criteri de la Presidencia, excepcionalment el Patronat es podra reunir mitjan¡;:ant
videoconferencia, multiconferencia o qualsevol altre sistema que no impliqui la presencia física
de tots els patrons o patrones al !loe de reunió. En aquests casos sera necessari garantir la
identificació deis membres assistents virtuals a la reunió, la continu"itat en la comunicacíó, la
possíbilitat d'aquests d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha
d'entendre celebrada al lloc on es trobi la Presidencia, i s'han de considerar assistents, tant
aquelles persones membres del Patronat que s'hagin despla~at fins el lloc de la reunió, com
aquel les que hagin participat mitjanr;:ant la multiconferencia i/o videoconferencia.
21.4.- Per indicació de la Presidencia, les convocatories es cursaran de manera efica¡;: amb cinc
dies, almenys, d'antelació a aquel! en que s'ha de celebrar la reunió; i en elles hi constara a més
del dia, !'hora i lloc de la reunió, l'ordre del día deis temes a tractar, afegint-hi la documentació
corresponent. la comunicació de les convocatories podra ser efectuada per mitjans telematics.
21.5.- El Patronat quedara validament constitu"it quan hi assisteixin la majaría deis membres que
en formin part.
Article 22.- Amb can3cter purament demostratiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del
Patronat:
a) Tenir la suprema representació de la Fundació en tata classe de relacions, actes i contractes í
davant de I'Estat, la Comunitat Autónoma, la Província, el Municipí, les Autoritats, els Centres
i Dependencies de I'Administració, els Jutjats, els Tribunals, les Magistratures, les
Corporacions, els Organismes, els Bancs, les Societats, les Persones Jurídiques i Particulars de
qualsevulla classe, nacionals i estrangeres, i exercitara tots els drets, accions i excepcions i
seguira per als seus tramits, instancies, incidencies i recursos tots els procedíments,
expedíents, recfamacions í judicis que competeíxin o interessin a la Fundació, perla qua! cosa
se li atorgaran els poders que estimi necessaris.
b) Assumir i realitzar la gestió de tota classe de funcions, activitats, auxilis i serveis, en ordre al
compliment deis objectius de la Fundació.
e) Concertar les adquisícions, alienacions de béns i gravamens d'ímmobles, mobles i drets;
efectuar tata classe d'actes í contractes, operacions creditícies, actives i passives, inclosa
l'emissió d'emprestíts i altres operacíons frnanceres, la constitució, modíficació i canceHació
total o parcial d'hipoteques, redempció i allíberació de drets reals, i altres actes de rigorós
do mini sobre béns de la Fundació o al seu favor.
d) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dívidends, interessos, utilitats i qualsevol altre producte i
benefici deis béns que integrín el patrimoni de la Fundació.
e) Efectuar tots els pagaments necessaris, inclosos els de dívídends passius í els de les despeses
precises per recaptar, administrar i protegir els fons amb que compti a cada moment la
Fundació.
f) Realitzar les obres i construir els edificis que estimí conveníents per als fins propis de la
Fundació, tot decidint sobre la forma adequada i sobre els subministraments de tota classe,
sigui quina sigui la seva qualitat o import, podent, amb absoluta llíbertat, utilitzar qualsevol
procediment pera aixo, tant el d'adquisició directa com el de subhasta o el de concurs, sense
necessitat de cap autorítzacíó.
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g) Exercir directament, o a través deis o de les representants que designi, els drets de caracter
polític i economic que corresponguin a la Fundació, com a titular d'accions i altres valors
mobiliaris de la seva pertinen~a; i, en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar, com cregui
millor, a les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i resta d'organismes de les
respectives Companyies o Entitats emissores, tot exercitant totes les facultats jurídiques
atribuTdes al titular referit, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenís,
proposicions i documents que jutgi convenients.
Exercir en general tetes les funcions d'administració, conservació, custodia i defensa deis
béns de la Fundació.
i) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació; dictar els Reglaments de
tot ordre que consideri convenients, nomenar i separar lliurement el personal directiu,
facultatiu, tecnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevulla altra índole o assenyalar
els seus sous, honoraris i gratificacions, sense altres formalitats que aquelles que
discrecionalment assenyali per cada cas.
j) Acordar la modificació d'aquests Estatuts.
k) Acordar la fusió amb una altra fundació, l'escissíó o l'extinció de la Fundació.
1) Nomenar nous patrons en els casos previstos en aquests Estatuts.
m) Vigilar, directament o per mitja de les persones en qui delegui, l'encertada aplicació de les
inversions que haguessin estat acordades; i dirigir, regular i inspeccionar tots els serveis que
es creTn als fins fundacionals, així com els seus funcionaments i administració.
n) Formular declaració solemne d'haver acomplert fidelment la voluntat fundacional.
o) Tota la resta de facultats i funcions que siguin propies i inherents del Patronat, en tant que
brgan Suprem d'autoritat í representació de la Fundació, així com tetes aquelles altres que
calguin pera la realització deis fins fundacionals.
Article 23.-. Els acords s'adoptaran per majería de vots presents i representats d'acord amb el
prevista l'article 17.5; en cas d'empat decidira el del President/a.
23.1- Es podran adoptar acords, també, mítjan~ant l'emissió del vot per correspondencia postal,
comunícació telematica o qualsevol altre mitja, sempre que quedin garantits els drets
d'informacíó i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que se'n garanteixi
l'autenticitat. En aquests casos, s'entendra que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la
Fundació i en la data de recepció del darrer deis vots validament emesos.
23.2.- Aixo no obstant, per a l'adopció d'acords sobre les materies següents: modificació deis

estatuts, nomenament del director gerent o directora gerent, i fusió, escissió o extinció de la
Fundació, caldra una majería de dos ter~os de vots favorables deis membres del Patronat
presents i representats d'acord amb el prevista l'article 17.5.

23.3.- De cada reunió, la Secretaria n'aixecara l'acta corresponent que ha d'incloure la data, el

lloc, l'ordre del día, les persones assistents, un resum deis assumptes tractats, les intervencions
de que s'hagi soHicitat que quedi constancia i els acords adoptats, amb indicació del resultat de
les votacions. les actes seran signades perla Secretaria, amb el vistiplau de la Presidencia. Tetes
les actes aprovades pel Patronat quedaran recollides alllibre d'actes de la Fundació.

23.4.- les actes habitualment seran aprovades a la següent reunió del Patronat, encara que

també amb caracter extraordinarí poden ser-ho a continuació d'haver-se celebrat la sessió
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corresponent. No obstant aixo, els acords seran executius des de la seva adopció, excepte si es
preveu expressament a l'hora d'adoptar determinat acord que aquest no sigui executiu fins a
l'aprovació de !'acta. Si e!s acords són d'inscripció obligatoria, tenen for~a executiva des del
moment de la inscripció.
Article 24.- El Patronat podra delegar les seves facultats en una o diverses de les persones que
en siguin membres i en el director o directora gerent; així com nomenar apoderats o apodera des
generals i especials, amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidaries. No són
delegables, ni poden ser objecte d'apoderament, aquells actes o funcions considerats
índelegables perla legislació catalana vigent sobre fundacions privades.
Secció Tercera- La Presidencia, Vícepresidimcíes i Secretaria
Article 25.- La Presidencia del Patronat exercira permanentment i, en funció del seu carrec, la
representació del Patronat enfront de tercers en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar
l'órgan col-legiat. A més de la representació institucional, seran funcions própies de la
Presidencia:
a) Ordenar la convocatoria de les reunions, fixar-ne I'Ordre del Dia i presidir, suspendre i aixecar
les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
b) Decidir amb el se u vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d' em pat.
e) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament
encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable.
Article 26.- La Vicepresidencia Primera substituira plenament a la Presidencia en cas d'absencia,
malaltia o impossibilitat d'aquesta en el carrec. La Vicepresidencia Segona, sera qui la
substitueixi en cas d'absencia, també, de la Vicepresidencia Primera.
Article 27.- El secretari o secretaria dura a terme totes les funcions que li delegui el Patronato la
Presidencia i exercira les funcions propies del carrec.
Secció Quarta- El Comité Executiu
Article 28.- El Comite Executiu estara format per un mínim de quatre i un maxim de sis patrons o
patrones que seran les persones titulars de la Presidencia, les dues Vicepresídencies, la
Secretaria del Patronat i, quan el nombre sigui superior a quatre, per fins a dos altres membres
del Patronat escollits, a pro posta de la Presidencia.
28.1.- Assumira l'exercici de totes aque!les competencies de gestió i administració que li
encarregui o li pugui delegar específicament el Patronat. El director gerent o la directora gerent
assistíra, amb veu i sense vot, a les reunions del Comite Executiu, i hi exercira les funcions de
secretario secretaria.
Secció Cinquena - El director gerent o directora gerent
Article 29.- El director/directora gerent sera nomenat d'acord amb l'article 23.2 d'aquests
estatuts, si no té la qualitat de patró o patrona, assisteix a totes les reunions del Patronat i pot
intervenir-hi amb veu pero sense vot.
29.1.- El director o directora gerent, en tant que maxim carrec executiu de la Fundació, per
delegació del Patronat, exercira les funcions propies de la direcció de la gestió ordinaria de la
Fundació; alhora que, perla seva especial rellevancia, s'ocupara de:
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a) Definir í potenciar la cultura organitzativa de la Fundació en base als seus valors

instítucionals.
b) Propasar i impulsar els plans estrategics pera la millor consecució deis objectíus fundacionals

en cada moment.
e) Avaluar, reclutar i promoure el desenvolupament de l'equip huma de la Fundació.
d) Vetllar per una esmerada imatge institucional, mitjan~ant la definició i supervisió d'una

curosa política de comunicació.
e) Gestionar totes aquelles actuacions que es derivin del funcionament del Patronat, així com
de totes les actuacions especifiques que aquest li encomani o delegui.

/'¡ Secció Sise na - Conflicte d'interessos i autocontractació
¡Article 30.-

El conflicte d'interessos es dóna quan l'interes personal, di recte o indirecte, d'un o
'diversos membres del Patronat, del director/directora gerent o d'alguna de les persones a ells o
elles vincularles en els termes previstos a l'article 312.9.3 del Uibre tercer del Codi civil de
Catalunya, pugui entrar en col·lisió amb l'interes de la Fundació en relació amb un negoci, acte,
contracte o actuació en el que hi puguin participar.

\

\

30.1.- En el casque en una persona membre del Patronat, en el director/directora gerent, o en
alguna de les persones a elis o elles vinculades en els termes previstos a l'article 312.9.3 ja citat,
concorri una situació de conflicte d'interessos amb la Fundació, la persona afectada haura
d'informar al Patronat de la situació de conflicte, de les circumstimcies que ho justifiquen i li
haura de proporcionar tata la informació rellevant que sigui necessaria per prendre una decisió
motivada.
30.2.- Correspondra sempre al Patronat prendre una decisió respecte a l'adopció d'acords,
celebració de contractes o realització d'actuacions, actes o negocis en els quals s'hagi posat de
manifest !'existencia d'un conflicte d'interessos. Les persones en les que concorri una situació de
conflicte d'interessos s'abstindran de participar en la deliberació del Patronat i, en el cas deis
patrons o patrones, s'abstindran de votar.
30.3.- Si el Patronat decideix aprovar, executar o realitzar l'acte o l'acció concreta en la que
concorri un conflicte d'interessos, ho fan3 només si queda suficientment acreditada la necessitat
i la prevalen\;a deis interessos de la Fundació sobre els particulars del membre del Patronato
persona equiparada; l'acord sera valid, pero haura de ser motivat i s'haura de comunicar al
Protectorat d'acord amb el procediment i els terminis previstos a la legislació vígent.

CAPÍTOL CINQUE- PATRIMONII REGIM ECONÓMIC
Article 31.- El patrimoni de la Fundació pot estar constitu"it per tota classe de béns, radicats en
qualsevol !loe i condició.

31.1.- El capital de la Fundació estara integrat per la dotació inicial i els béns que en endavant
adquíreixi la Fundació per qualsevol deis mitjans admesos en dret i que el Patronat afecti a
increment del capital fundacional.
Article 32.- Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa o
immediata, sense interposició de persones, a la realització deis objectius per als quals s'institueix la
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Fundació en la forma í els terminis previstos legalment en cada moment, així com en el percentatge
que en cap cas sera inferior al míním establert legalment en cada moment.
Article 33.- El patrimoni de la Fundacíó sera invertit lliurement pel Patronat, amb subjecció a la
seva consciencia i lleial saber i entendre. El Patronat podra en tot moment i tetes les vegades
que calguí, a tenor del que aconsellí la conjuntura economica, efectuar les modificacions que
estimi necessaries o convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
Article 34.- La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització
previa, llevat que aixo compartí l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socíals.
Article 35.- L'exercici economic finalitza el trenta-u de desembre de cada any.
Article 36.- la Fundació dura la comptabilitat d'acord amb la legislació catalana vigent sobre
fundacions prívades. En finalitzar cada exercici, el Patronat formulara els documents exigits
legalment, que reflecteixin la imatge fidel de la situació patrimonial de la Fundació, així com les
principals actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals; alhora que
qualsevol altra informació i/o documenta ció que fixi la legislació vigéñt.
Article 37.- El Patronat, en la forma prevista a la legíslacíó catalana vigent sobre fundacíons
privarles, presentara els documents requerits al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el
termini legalment establert.

CAPÍTOL SISE- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 38.- la dissolució de la Fundació es realitzara per acord de les persones membres del
Patronat o per impossibilitat legal material d'acomplir amb els seus objectíus. L'acord de
dissolució determinara la forma en que es procedira a la liquidació del patrimoni de la Fundació.
L'extinció de la Fundació determinara la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s'ha
de dura terme pe! Patronat i perles persones liquidadores que aquest nomeni o, si s'escau, pel
Protectorat.
38.1.- La cessió global, una vegada determinats l'actiu i passiu, i amb l'autorització previa del
Protectorat, es destinara, en primera opció, a una fundació privada o entitat privada sense anim
de lucre i amb unes finalitats assistencials o de recerca similars a les de la Fundació, sempre que
sigui beneficiaria del mecenatge d'acord amb allo que estableix la legíslació fiscal vígent; o en
darrera opció, a una entitat pública vinculada al món de la recerca translacional en
neurociencies.
38.2.- En el cas que no sigui possible fer una cessió global, es procedira a la liquidació deis actius
i passius, i a l'haver que en resulti se li donara !'aplica ció establerta a l'article anterior.
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ES COPIA PARCIAL de la seva matriu que obra en
corrent d'instruments
el meu Protocol general
al principi
indicat.
públics,
sota el número
S' expedeix per a la "FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN"
en divuit folis
segellats de paper exclusiu per a
documents
Notarials,
serie BS,
números
1682255
i els disset anteriors en ordre correlatiu, sense
que
el
que
S ha
omes
amplii
restringeixi
modifiqui o condicioni la part que es reprodueix,
que jo, Carlos Masiá Martí, signo, firmo, rubrico i
segello a Barcelona,
a tretze de novembre de dos
mil catorze. DOY FE. -----------------------------1
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Faig constar que per Resolució de 21 de novembre de 2014 del
director general de Dret i d'Entitats Juridiques (per delegació de la
persona titular del Departament de Justicia, segons Resolució
J~S/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013), s'aprova i
s 1nsc_r!u en el Reg1s~r~ de Fundacíons de la Genera!ítat de Catalunya
la fusto de la FundacJO Privada lnstitut de Neurorehabilitació Guttmann
(núm. 1592 del Registre) per part de la Fundació Instituí Guttmann
Fundació Privada {núm. 189 del Registre), per absorció de la primer~
per part de la segona, així com la modificació deis estatuís de la
Fundació lnstitut Guttmann, Fundació Privada. Aixi mateix s'hi inscriu
l'acte de mcdificació de patronal contingut en aquesta mateixa

----~es~c~ri~pt~u~~~·---------------------------------------Nom de la Fundació
----~Fu~~fd~a~ci~ó~ln~s~ti~tu~t~G~u~tt~m~a~nn~·~F~u~n~da~c~io~·~p~riv~a~d~a_________________

N~ln. d'inscrip~ió 189
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TESTIMONI

Assentament número 17.436 del meu !libre indicador.------------------------------------------------JO, CARLOS MASIÁ MARTÍ, NOTAR! DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE CATALUNYA, AMB
RE S 1OENC1A A BARCELONA, DO NO FE: ----------------------------------------------------------------------Que les fotocopies que antecedeixen esteses en disset folis de paper segellat exclusiu per
a documents notaríais, série CB, números 7762259 i els quinze següents en ordre correlatiu, i el
present, que és el 7762908 segellats i rubricats per mi, son TESTIMONI FIDEL 1 EXACTA del
seu original, que m'ha estat exhibit perla part interessada. --------------------------------------------------Barcelona, onze de desembre de dos mil catorze. ------------------------------------------------------

