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E8!ATUTS DE LA GE\lNQACIO PRIVAOA seN F06MACIO PROfESS!ONAL· 

mOL PRIMER 
PlSPOSICIONS GENERAUi 

Art. t._ o.nomlnacl6 natu ...... 

Amb la denomIn8ció dA -'="odaOO PfivIldQ BCN Formació Protessionar. ~ CIlOIItiIueIx 

una organitzadó privada de I'\8IlInI leso r""",,<:i(l(lal, .eNe ~ nlm do. 11.1<.:1'''. i t>I patrtmonl 
da '" qua! 88 troba afectat da ¡""na durlldora 8 la rca!il;¡;acló .,., .... hn3libts d' lntere. 

",,".al prOple I de la bIdood6. 

Art 2._ Pe~onaIltat i u".eltat 

la F~rodaci6 const~lJlda. un oop lnscr1ta 011 91 RI!I!J .. tre de Fundaclon •• adqUÓf"'" ~ 

~iI>C JUr1dica prOpia I 1.. phw ... ~ d 'obnI<. poo,,"n' .otaIiIzar. en 
~. tots aquah lid ... que sigl.ifl I1eC(!\¡saM pool oomplimenl de la finalilal 

per a la qual ha e llal "' .. ...:la. amb lSubjec;cl6" ;;olió e~lwt¡l"rt en l'ordenilm<!nI Jurklic. 

M . l.- R~im 

U. Fundació .. regn per l. UQ; 512001, d .. 2 da maig, de lundlOcions , i al\r6$ 

diapollicions legal. vigcnta , polf 1" vollJn!a! del Fuodllclor manife.tada en aquost 
btat~ I per Ic$ ~ ¡ ~ que, en lr!lerpretKi6 i detIeoYoIu~1IIII dooIl 

rnatebIo&, l!9I.bIIIi~i el Patronat. 

Art. ".- Nacion.Utat I domldll 

U. Fund3ció que es crea te r"l8Ck>n8lliIal eapanyola. 

• El rlo .. ncill de la FWJdació OlOdiaor,; a ~ al Paueig do! GrécIII ~ 2 2n piIJ, 
•• ', ', despatx lA. 

'¡ " 1, El Plltronal pu"n; prOmcu'B el canvl de domicili. mi~a~ rolJOliUOll rTJOd;ti(:aclO 
eat>OIUI,) ..... amb Irnmcdlala coonu,..,;".oo al Protectorat, llII ... lurmll previst;I en 1;0 

1BgíIoIBci6 'Iigenl 

\'~rt. 5._ Ambl! d';ctuació. 

i.,a Fundacló ac1ueri1 ~!lIment en rMlbll de .. CluteIt dio EkI~ 

, 



TiTOL SEGON 
flNAUTATS DE LA FUNDACIO, REGLES PER A. LA DETERMINACIO DE 

BENEFICIARIS 1 L'APLICACIÓ CELS RECURSOS AL COMPUMENT DE LA 
FINALlTAT FUNDACIONAL 

Art. 6. - MISSIÓ DE LA FUNOACIÓ 

La misslb ele ¡¡¡ Fundacié> BCN Format:ió ProIessional ':'s la de partíeip~r en el 

descnvolupament socio-económic de la ciutat. a partir delloment dtl la relació entre la 

formació professional de la ciutat ; ['entorn productiu de l'Ares Metropolitana, 

poteooant una formació profellllional adequada ¡compatible amb les neoossitals del 

siste,na producliu i facilitant la iTlmsició al mlln del treball i la plena lntegracl6 laboral 

del jOV9n~ mitjan<¡ant 19 re:alitZooló I gestió di:! proJectes ¡ j'exacucló d'acclons 

espaciflq0J93 adre<;ades" les ompreses i centres de lormació. 

Art. 7._ OBJECTlUS ESTRATEGICS DE LA FUNDACtÓ I ACTIVITATS 

FUNDACIONALS: 

a. Objectius estratl!glC5: 

1. Contribuir en el desenvolupament o'un sistema de rormació 
profesainal "fica~ i aftcient per a la dulat. ¡ .. nin! com 11 ref<lfent 
a les empresas da B,¡¡rcelona; dí) l'Area Me1ropo1itana. 

2. Participar en la identificació i gestió dels centres integrals que 

es desenvolupin a la eiutat de Bar""lon~ per tal de contribuir 

en la integraci6 da les olartes formiltillas professiollaliuadores. 

3. Impulsar les iniciativas qoo parmetin millorar el procés da 

transici6 a ta vida a<:tiva del JOVént. espedalment par 9 
I'alumnal amb m~ d~icuHet d"inserci6 laboral ¡social. 

4 . Fomentar la cuHura del treball par a la millora del caPltal humA i 
l"optimització de la inserció al món labora! del jovent de 

lormaci6 prole ... ;"'nal en al conte:d d'una ocupadó de qUlllitat i 

de refon;ar al desenllolupament .:.coo<'wnic de la ciuta!. 

5. Contri buir, a trelles de le formadO prolessional, a la cons.olideci6 

del concepte de Barcelona territon obert a Europa. miijan<;ant la 

gesoo d·accions de rnOOilil<ot p'" Europa pel jovent i prof .... sorat 

de formació professional i pel personal de Ií)S empreses. 

, 
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b. Activitals fuooacóona!3, 

Pe, /,,,.o,nsegLJir .. 1" objecliu8 ",,~ .. ts , la fundaci6 assume;": la realilzac16 de ~s 
seglients funcioos: 

, . Realitzar toles les aclllaclons que estlguln reladonadea amb els objectios 

estratégics csmentats anteriormenl. 

2. Administrar 81 .... LJ patrimnn¡ ,,;.¡ oom 8Is bens drels, acceptar heréncies. 

IIsgall! i donacions 

3. Adquirir, po&5eir, alienar ¡arrendar béns I drets. acccplar her~ncle-s, Hegats i 

donaclons. 

4. Obt6llir subvencions i 811'88 ajud". d'entitats públjques o de particula~. 

5. Contracta, p .. nronal. O~. serveis i subministralT\(!flts. 

7. Prestar g~ranties i "yals . 

S. Aprovar la sOVa propia crganllzacI6Inl,"ma. 

9. Ex"rci! .. r acciona judidala i admini,;lr8lÍ'lles 

10. P .. rcebre 18" quantil:ab5 que ..... "'ahlei."" per a la prestació deis serveis 
atrilx«tt; a la Fund~ció. s i los el """,, 

11. Alorgar corw::erts ; convenis amb tota meno de persones Uo entitats pllbllques " 

privades i rooUtzar qualsevol allra mel\8 d'seles i negocis juriciics eongruants 

amb el" obj .. cti u~ i finQlit91l! d,,19 F .. md~(:i6 . 

1~ Atrn9ar pn.mis, b8qu.,s i ajudes. a ixi com du. a lerme aquelles accions de 
tomen! que es considerin oportunes. 

13. Quals&'/oI alifa faculta! relacionada amb ets objectius do; la Fundllc:ió. 

c. AItros ootMtats 

14; Pe, al millo, cornpiimenl ools seus ron. , la FUl1d .. ci6 po"M' ".alilLa, lot .... aqueHes 
activilats qua AAliguin re lac:i<><1ad .... ~mb si seu objecte. conlonn .. al que acordln els 
saus i>r(Jans de g"".,rn 

\ 



En particlW, en e4 marc de la 1eglslaci6 aplicable, p(I(IA¡ peo1icipar en soc:ietJts 

"-OIl11ils. en societate de capil3l-OsG, en ooordlnadorea ¡ 111\(" IiI<ltitar. limiIin, aro 

eom promoure entitlll8, fundaáoll6, assoc iadons o allrei par5OfI8II juridiqo.¡es, 
nacionólls o e9lr~'¡¡8, 

15. la Fundació ..,.:Iré QII!II" Delegadons o Establlmenlll ParmilO&llli, IliInl a r.mbit 
oomunrtari, com 11 r6mbit Inktm..::lor1a1, 

16_ La Fund8ció podl'li crear A&soaacions o Cerdes d'ArnIcs, que aeran lMlIÜl8 $eIl58 

persooarllg! j .. kkIo I no 1;,o8A \,rIiI finaitat 1ut:laCiva. EIII Cen:ln d'Arnic;$ dllpenan de 
la Furmció I coI·1aboren en la I8IIli1zació ....... objectiua fu:Idadonals. 

17. CoITe5pon al PaIronIIt 

a).Aprnvar '- Of811Ció d8 les 85500aQoos o cercIM d.'amb i ~¡¡¡--ne un 

Presldool. El PrlItldeo! de cada una de leos 8ssoQa<;lons o cereles d'lIml~ ""'" uoa 

persona flslca de rcoooegut prestig i o rellevanciy, 

b). OekIrmlnar lila lICGiooa de lila lI83Ociaáons o C8rt:IeS d'amlcs I definir si escau. 
les categoriet d'Amics ¡ 013 -.u¡ beneficia 

El Patronalllnd,. pIftna .i~ ~ 8 d~ les ac;tivi!aI$ de la Furodadó. 

encaminadcs a la C<IIlII8CUCI6 d'aqualJ¡¡. ~ectius 000 aeta que, a judicl d'aquel l dintn!I 

del cornpIiment de les s.eves ftnalitats. siguin eIs m9s ad8quata o COfJVer1itmts en cada 

momom. 
Art 9.- Detennlnacló dala beneficiaria. 

Cormspondrllal Petronat ~ les regles basIques I &l. crtteri. otJtectiue: per 
a la dcterminllelO deis benel\(:;ar!s, reglo"s que sempre es basaran en robjedivitat, 
la 00 discrYni0aci6 pe!' rao 00 selC9, c:reerwwa, ~ procedéncia socia! m 
discQpacital I <pi s'lIdrec:en a mHectius genérics da persones. 

No cxistildO baneflCiaris c::oncrets delemlinats, IndiYldualmoot o 

coI·Iedjy;JlT\ent, que Blltiguln k:Igl\imats pef exigir eb bencfids que es deriven 

de les ilctivita!s de la Fur.daei6. 

Ningú podr~ imposar rAtribllció deis beneficis de la Fund¡¡ció a persones 

determinades. 

, 
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Art. 10,- Dolació I gpll~acló dal. 'Ku' .... 

1,- LlI dOlació in icial de 111 Fu"tlttció queda c;on!il~uTda per l'aportaclO de 12.000 eUR a 

l'acI .. fulldacional, i poi Bugmentar-ae amb eIs ~s de qualsevol nIllur • .,.. que. 11 lítoI 

griluJ!. la FuodaciO il!dquotrebd amb destinacló .. """""", • I'augment del capital 

'un!!"""""""- Aquesl lnCIen~rt de 18 dO!a<:ió ."taI de notificar al I"roteo:torat en el 
moment de la prescntació de ~ 

2._ u.. remes i el!¡ ~ ingres_ anuab que oblingui la Fundloció ,·tlan de destinar 

31 compllmenl dcts lIns fiRleoXInIoIa cf ........ Kmits que estableixlla ~lsIoloió \IIge<'l. 

3.- Si la Fundació""p b<fJns sense que se n'espocifiqulla destiflll<ció, ti PIIlm<u:ot ha d!! 

,d6cidir si han d'integrar""e ;lO la d0taci6 o nan cfaplic .... _8e <Jir~~ a la ~111%3dó 

del~ tlns ruodaci cmg¡S. 

Art. 11.· Naw"' ...... 

mOL TERCER 
PATRONAT 

El Pamma( és rórgan de 1JO"'Im, ~_ obQó; aodmlnislracló de 111 Futldació qw 

( .. ~ ...... ,taoII l8s funaons que • correspengur" amb subjecció t 1I11U qu!! tbpop 
I"ordenament JlridIc i els prcllaOl. Eilatulf¡. 

I Art. 12.- Composi~ió d!!! Patronal. 

1\ El Patronat qued<>rá COmpO!ill;1 per un mlnim de 10 i un maxim de 20 membrea. El 

I pM'1 I1 ' Patronal scro el designa! en I'cso-Iptvra de con"t~l>Ci6. 

\t.="~ :~~~::-,;.:: h~Pa:~::' ~;:r::.::.: , 
'1*iquota "'''''anl5 del mOn púbIIe, wltW'aI, educ:aiiJ, unMmoib¡¡,¡ u ..,prealrial i, en lo! 

carI. al Regidor .... d'Educació de l'Ajunl8n-.t de Barcoolona. I al Regidor/a <I'Oe"padh i 
In-...:ió de rAjuntament de e."""-u •. 

~~3.- Duracló del mandal 

EIos ~Irons desenvo!uparan IIIt 'iWiKI funciona dur~ 5 any .. podenl $e, reeleglt$ un 

nOme~ndcfi l'll t de velladell. 

, 



Art. 14.- Nomenament i lIub.titució d. patrons. 

El oomenamenl de patrons, Illr1t PElr 11 completar ~ mJmcro m3xim de memb.-M, COIll 
per a oobri les Vl'Cl'II"lts qll8 n ~xln ser.li competencia de rAlcak:le. 
EIlermini par 11 oobn" 18 vacan! senli de 2 rne50S. 

Att.15.- Funcions del PaIronoat 

a) Repre,..,"¡gr 1; Funclaeió di"ls o fO(a de jodici. en 1001 cia ... d·actes i 

coniractes . I dav3nl rAdminlalraci6 i ler09TS. sens;e excepel6. 
b) Interprl:!lar els e818tu\ll l. IlIleI mateix, elallorar les oormes i ela reglamenta 

cornplem81larifl del_ eBtiltuts, quan s·eslimi procedent. 

e) ApTOYlIIf el prograrnea d'lIduaclO I ~ pressuposlos de la Fur.d8Oió. 
d) foffJ1lá8r i aprovar eIs doamerrts esmentat5 en fartido! 29.2 0:1& 1& l..JeI 512001, 

de 2 do! malg, de Ie$lUncIadoo$. 

e) Es;hIbIir les ~ de distrlbUCIÓ i aplicació deI8 rOfUl disponibles scgons les 

fInaIItats de la Fundaci6. 

1) Operar amb QIixee ¡tiene.. Indosos el Sane d"E&panya. j aItree entitats 
manc..rea per mitJ6 da qull!seYol de les oper<lGions pl!lllnl!ln' peI dreI. com 
ron abrir comptes baneaMt, Icr-ne el ~rr":I"t ¡ ~. Iar-loll; contractar 
prSste<:l\ I cradib. amb garill1tles incl051!6 hipOl8cIlrif!$ o Itl~ p!gl1Of8llclcs o 

sansa; g8slionar dcsoomptes de Iletres de can"';. rebut:llI IIllrea dooumenls de 

gir; efecluar di¡:¡6sltB da dinerll, valorB i aUres béns, I concertar operoclons 

financeres i bancirin. 
g) Donar; rebflo en ..,..ndlIment immobles, bl!ns I serveis; t;OI1c:ertar i ,~idit 

ronlradet! ~I&. 

h) NorMnar apodanIs (IIlfIIII"a11 o especiats que repoes&otio,1a Fmdació en toles 
18$ 98'WS aduaei0n5, ami) IK lilWlIaIs nec-·¡¡'ies ; pII"Ilnotnt:a en cadII cas. 

amb cxc:epci6 de les que pe!" lIei sigu'fl indel:gahIea. poder COIlfcoi eIs 

oporhris podefs 3mb faculta! de IlUbBtitució. si e:saIU. i revocar-klll en la dat; i 
forma que .mÍfn; prOOl/dflnt Aixl mateix. inscriuro aquesl$ lcteS en el fl.eo¡¡istfe 

de Fundllcloos. 

, 
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/ 

/ 
i) / Conservar el6 bens i elrets que iotegrin el pntrimoni ele la Funclac16 I mantenir-

/ 
/" 

roe la productlYilat, segons els crilerls finanoo~ I d'acord amb les 
circumstanci~ ooon6miques, i a aquesta efectes, adquioT, ..tienar i g""' .... 
bénl! rnoblell i immob1 .... 

V .. lUar perqll'll s'ac;ompleoo la tinalita! fundacional , la rea lila! de la dotaci!) i la 

de&tlnacfó al comp~mcnt deis fins fundaclonals de les .-endes 1 el" Déns de qu'::' 
disposlla Fundad,,-

k) Qu~lsevol ~R"" mato!>ria q l'" li sigui atribuIda per aquests sstatuts i . en g...-al. 
la resta de materies que 6egons la ~i O aq .... sts estatt.rts no eliligui 

encarregilda a un altre órgan de la Fundacló. 

I 
Totfls las fa Gl Atat& elImentad .. s 5' .. nt8rnm &III1SB perjudiGi de l"obt8nció de I'aulmització 

del Protectora! sempre que sigui legalmen! preceptiva. 

, 
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I 
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Art. 18._ LII Pre:.idi",c:i" 

'.- La fundació tindra un Prssident honorífic i un Presiden! exeGUtiu 

Será. Presiden! hemormc rAlcaldelessa de Barcelona. Ostenta la reprosentaclO 00 la 
Furtdaciá en el9 actes que ho requerebdn pel seu &ignifocal. 

Sedio Presldeot/a executlu una per5011:> de reconegul prestigl, que s'hagi distingit en la 

se"" trajectilria pro!eSsiOl1a1 pe' t8nir una forta vinculaclO en j'cntom empresarta l 

"""nómic. 

~ .- El Pr .. sidan! hon",ifie té ¡" represenlació institucional de la Funrn.ció. 

El Presiden! executiu tindrá. les tuncions segOents: exercir.\ la direcciO 

¡:¡e~lionllrá. els recursos hum;;¡ns. mllterials, acOflÓmics I Iccnol6gics; dirigirá. I<!s 

\, rttUnÍOlls 001 P"tron,,1 i ..... cutarlo .. I~ ~c"rd •. 
\ Altrnment exe,cirill lBs altres ¡ .. Guita!!! qUf! 1, atribueixin aquests B5tatUts, 

\, 3.-EI Pr~idcnt executlu pedro designar d'en\re els membrcs un O més Vice-

\ preoldenllo. 

'1:4 .- En e .... d'"b'."'n"''' " d"lagació, el Presidenl ....... SlJb!<l il LJ~ pool V ica-p, .. !<ident 
~rimer. 

~" El I-'re",denl ex""utiu poi nomena, .., gerenl que hau,á de ~er ,atrti~ en la 

prlmera reunl6 del Patronat amb les fa<:ultats que s'acordln C!~prcssoownt i. en lo! cas, 
~m¡' te. que resultin d'aquest eslatuts. 

\ 
~ , 



6,- El presiden! 8X9CUliu designara ¡"mbé un \IeCIllt...ri I , eventualment , url vice-
serretari. que poden ser petrOll!l o no se r-ho. SI no lé 111 condlc16 dQ pairo el secretari, I 

si escau al viC9-SBCrehll'i , poi .. asistir a les reunlons 8mb veu pe,/) senso voH. 

Correspon al Secretari redadar les acles de les ~ion5 del Patronal. com tamoo 
estemre Gertifi"",ts d'aq..est"a úttimas ; deis acur<Js qua s'hi pom .. n, amb el vist-i1>lau 

del President. i de qua!$evol Ilib(ti$, dOCUlll91lts o ant9cedents de la FundaGÍó, El 

Presid&nt ""ecutiu és substijurt, en t:!<3 d'absenci8 o impossibilitat, pal VlC9-pfaskl8nl 

prime,,, poor un m9Il'Ibr .. del Patronal designa! a lilqoosts afectes 

Art. 17._ Delegacló 

La delegaci6 parm,ment del P1Itronat cooespon al Presiden! executiu i, si escau, als 

Vice-presldenls. 

Art. 18._ Rcunions. del Patronal 

El Patronal s'ha (\Q r .. ""lr 91menys dUBa vagad!*; a ,'any. i, a més, sempre que sigui 

convcnient a Clitert del Presiden! o si ha requereixen la meitat deis patrons. L"", 

reunions hauran de ser convocades amb un míl1im d .. quinl!:l di"s d'¡¡ntelaci6 P'" 

qualsevol miljá que garanteJxi la r6Cl!pció pels ¡nter"~8ats i qll&<l~n v¡iüdamenl 

c:onostrtu-fdes <JUan hi concorl1'ln ",lm.."y>I la meital dais mambr08 911 prime~ 

convocali"¡,, ; una ! .. rcara part deis IlléIllbres en segona Cllnvocat6ria. El Presiderrt 

presidi.-.1o les l1'Iun ions del Patronal SenSe pe~udici del que recullen els articles 16 i 17 

en cas de la scva abséncia o delegac\6. 

Art. 19.- Acoros del Patronat 

88 scords del Patrcnals'aooplen per majorla simplé. 1EW8I d'aquells qué per UeI o per 

aquesto< esla!uts f;'exigeh; un número da voto superltlr I sempre que exislcixi lJIla 

quata d'assistencia elmenys de la meila! deis membres. Gorrcspon un YoI a cada pairO 

present i no s·admeten delegacions. El IIQt del Presiden! té fo.-.:" diriment en cas 

d'empat. 

8 

IO( 



, ~n vice-
¡,,¡;retan, I 

>m també 
vfst-i-plau 

ldació. El 

·preslden! 

"'''''u, als 

que lII!IUI 

"008 . L .... 

,¡¡¡ció per 

illdamsnl 

Pflm"ra 
Presiden! 

<816i17 

Jej o per 

teixi ~na 
'da patro 

I en cas 

s 

¡{2001í 

7H6894950 

Art. 20._ Cit ..... " da Patr6 

El d1 ...... c de paIro es gratuR paró els palrons poden ser reemborsals de les despes ..... 

degudamenljustilicades , que ala representi I'acomplimenl de la sava funclO. 

Els mambrnH del Patronal que a.:::omp~lxen lasques de direcció, de ¡¡erttncia o 

d'administració POden .... r retribuits 1"''' I'e~ercici d'aqucstcs activitats en el mar<: d'una 

relaciO contractual, incio5e3les d8 carkt~r b<txH· .... 

Art.21._G ......... da 

El Director G ..... "t de I~ Fund>or;:i6, cas de ""'Of_se aquest cArree, ha d'executar el .. 

acords del Patronal sense pe~lJd i ci de les deI"9acionR qL'" aqu .... t 6rgan pu¡¡ui fur. Li 

""''''''pon 1" dlrecdO administrativa de la FundaciO: dirigir el per8Ol1~1 i !x>f!er la 
comptahilitat. Tio tam~ tote~ les lacultats que el Patronal W delegui segons la 

normativa vigent 

Art. 22.- CoI./aboTadors. 

TiTOLQUART 

AL TRES ORGANS 

1,- La Fund3<::iO tiOOr" C-o/.fsboradors qoo podron .u:r emproscs, assooiaGions 

empresaria/s. gremi.5 i ctmIllM 8mb 0191/8 de fDlmM:ió profes!liDllaJubicats a Barcelona 

i a la &ova Area Metropolitana. 

2,· Els CoHaboraoors de la fundació hauran d'"s! .. r di!oposats a participar de forma 

activa en el des"nvolupament socioecon6mic de la ciutat. a partir d .. 1 ¡""""nt da la 

n.lació entre la formaci6 pro(cssion¡¡1 do la clutal i rentom Pfoductiu de rAr .... 

í 'L _f'OIitana, potenciant una rormació prolessional adGquada I compatible amb les , 
.,,' rlecessitats del sistema produr::tiu i facilitan! la IranllÍciÓ al m6n del trebQfI i la ~Jcna 
1,'" "'tagració laboral del joven!. mitjanQanl la rea lltzaci6 i I~ !I~O dIO projectes i 1' .. xP-<AJCiO 

\. 'I-d 'ar::ciorul ""poodflqU9S adre~ade" a les emprcses i als centres de fonnaciO. 

" " 

3,- Per a tenir la cond,aO de CoI·W>l.Jr1!ílor nauran de signar Un protoool de 

~'laboració on hi f igurara l'aportaaO eoonomiGa ¡ 1"" a¡;ortacior", P'" a la , 
""!ilaooració ,,~coIa _ empresa amb les condioions que determin i el Patron~t en func::ió 

d""rbra da trebaUaoors de les empres ..... 
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4.- La designació dala CofIfttxxacJonJ ; la fumJa dio funo;:iooament el ~wran en un 

Regi:ame!t Intem (¡\le oIaborart el Patronal. 

Art. 23.- El«lfclcl econ6mlc . 

TrrOl CINQUE 
REGtM ECONOMIC 

Be _<::i<::ill eo:oMmlC5 ..... Iden 1'1 de ~ d& cada anp i ~ .. 31 de 
de6anbrB. Anuakroert, I en rela06 ~mb el tal'lC:llment de relMfClc:i, el Patronat, d'una 
1118!W8 simLMan!:a i que rellecteiJ:! la itnaI¡;¡e fIdeI del pUlri~ de la Fundll.ció. ha de 
formul .... rinveo131'i I ele comptes anuals. 

Art. 24.- Comptel. 

l." El!! comptee. han d'estar n~grDt6 per: 

al El baooQ de altu.cIó, en 18 dala de tanC<lmenl de j'exertici. QUe ha 

d'especiticar amb c!a..adilt .. béns o'" 8IamIIIu que .1rl1eg<en.n la dc(ad6 o 
són finanyats amb aquesta (\QIació. 

b)E1 o;ompte de 1'HU1ta1S. 
ella ......oo •. que ha d1ndotJte a1menys: 
Pr'rnilor,- El d8taI deis recursos Plooedenl$ d'altreS e~Cfcbs polnc:lents de 

cSestlnllr, sllHlClllJ . 

Segan._ E.Ia \ndklildore eleI compIimlMlt de 16$ f,oa(itall fundac:ional$. 
Tercer.- El detan de les In.:letatw participadea majordriameot. 8mb Indlcaci6 del 

pen;entat¡¡e dc parllelpecl6 . 

Quart." El conIingut !!$lablert a rartide 3.10 de la Uei 4a12002, de 23 di! 

desembrea, de regim fiscal de les enlitats &eIIS8 lIDkn de lucre I deII Ir'K:lllnliUOl 

li:9c9Is '" ~. i • l'articIe 3 del RO 127012003, de 10 d'octubre. qua 

aprow el ~ment ¡)tI' raplil;ació del regim mea¡ de le'S cnl~ats $énse lIDm de 
lucre I deis inccnIlua lIscaIa al rI*BlBlQe. 

2.- EIf; OOcunents que integron .1:1; ~es han de • ..- RJ,Wova\. peI Patronat dins eIs 
sis mwca S<lgr>enls a la data ele lancament de I'excrtici IlignAIa paI81:I(U'I"'; 1Imb.,¡ 
vlst-I-p(au del PrHidenl. 
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TITOL SISIO: 

MODlFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINC1Ó 

Art._ 25._ Modifi"""ló Estatuto; 

1.- Per modificar aQuesls esteluts és nec""sa~ fooord de dves ler",,,,,s parto; deis 
"""nbres del Patronal, el qua l ha de tenir "" compte I'inte,és de la Fundaci6 ; b. 
voIuntat lundacional. 

La mooin""ció reqU';lIeix l>ombé raprovació del ProtOOOlllt 

2.- Quan es trao:tí de la modifícació daI~ ObjectiU8 de la Fundaci6. s'haura d'apw;ar 

pels patrons I ratificar pel PI"narl de l CanseH Munldpal de I'Ajunlamcnt de Barcelona. 

Art. 26._ Extlncl6 

p,..- .. "'in9it la Fund""ió M n""",s8~ri !'aoord deis palmos i la s8v8 ratifK:ar.:ió pool 

Plenar; del Consell Mtnicipal de ¡'Ajunlament de BarceJona. L'extinció. IIJ«:epI<J en .. '" 

caSOs cstablerts en la leglslacJó vlgenl, s'ha d'adoptar per acord motiva! del Plenari del 

C"m".n MunirJpal i "*'looreix I'aprovació dsl Protectora! 

Art. 27.-Dastlnació del P8ttimoni. 

1._L'exlinció de la Fundac16 determina la cessió global d«o tots c ls actius I passlus, la 

q...al han d .. dur a ter""" ..t P"tronal i ... " Pl'rwx, .. " ~qukl .. ,k" .. s qU9 ..,,, oom9ni 0, si 

esc;au, e l Protectol'3t. Aquesta cessió globa! , un cap determ inats I'acbu i el pa!!siu, I 
amb rautorització pró\lla del Protcct»rat. es destinaro a rentitat ooslgnada per 
l'Ajuntam.."t de Barcelona. 

2.-L'Ajuntament de Barcelona designara com a destinataria del patrimon i de la 
Fundació, a una .. ntital pUblica n u",. altra 9ntitat serwe fin .. lital dio lu",OI 8mb U"" 

'\ missi6 simil", "le de I~ Fund""ó , .. 8 a dir, estral"m .. ,,! vinculada al món de 1" ¡",m,,(:i(, 
" prci66siom.1. L',mlitat destirurtária h¡o dio ser b&nefici3ria del ",.."",nalge d'acord amb 

1\ Uei 4912002, 

3\En el cas qoo no es pugues ter una cessi6 gk>bal ",,!dril procedir" la liquidació deis 

~s I el9 P99Sius, i d", ... , ~ l'ha....- que en rl!sulti 1'9plicadó e>;h.bk.trlw " " I'apart .. , 

""'.~\ C[D 
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