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FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya 

ESTATUTS 

 
CAPÍTOL I 

RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA DE LA FUNDACIÓ 

Article 1.- Denominació i durada 

1. La fundació que regula aquests Estatuts es denomina FUNDACIÓ PRIVADA 
I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya. Es constitueix com a fundació 
privada, subjecta a la  Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, a les  
restants normes legals i reglamentàries que li siguin d’aplicació i als presents 
Estatuts. 

2. La Fundació es constitueix per temps indefinit, assole ix la personalitat  
jurídica amb la inscripció de la  carta fun dacional en  el Registr e de  
Fundacions, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obr ar des d'aq uell 
moment. 

Article 2.- Domicili 

1. La fundació  estableix el seu domicili social a Barcelona, a l’Edifici N exus, 
carrer Gran Capità 2-4, segona planta. 

2. El Patronat podrà traslladar el seu  domicili a qualsevol altre lloc, dins de la 
ciutat de Barcelona. 

Article 3.- Finalitats 

1. La fundació  és una plataforma de col·labora ció de R+D que té com a  
principals finalitats d 'interès ge neral: i) contribuir  mitjançant el 
perfeccionament tecnològic i la innovació a la millora de la competitivitat de 
les empreses ii) promoure i fome ntar el desenvolupame nt tecnològic de 
Catalunya, de caràcter experimental i investiga dor, amb vo cació universal i 
no discriminatori entre els agents i e ls operadors del sector, iii) promoure la 
recerca avançada en l'àmbit de les xarxes i les aplicacions de banda ampla i 
la potenciació del seu ús en els diferents sector s de la societat catalan a, iv) 
generar plat aformes de col·labora ció entre el sector priva t i l'àmbit d e la 
recerca universitària, v) desenvolupar tecnologies d'internet  a Catalunya en  
el nivell de les aplica cions, dels serveis i de la recerca de tecnologie s de  
xarxa avançada, vi) imp ulsar la co l·laboració amb entitats i institu cions que 
es proposin objectius similars, vii) co l·laborar en forma de xarxa amb altres 
projectes d e recerca nacionals e i nternacionals de caràcter similar i viii) 
participar e n projectes de recerca d'abast europeu. La Fundació  est à 
concebuda a més com un fòrum de trobada d’institucions,  organitzacions i 
empreses interessade s a participar en un projecte global per al 
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desenvolupament de l es infraestr uctures i els serveis de xarxa de banda 
ampla a Catalunya. 

2. La fundació  podrà dur a terme  les seves activitats per ella mateixa  o en  
col·laboració amb altres entitats, públiques o privades. 

3. Totes les activitats dese nvolupades per la fundació no desvi rtuaran l’interès 
general de la fundació ni el seu caràcter no lucratiu. 

4. En el sí de la fundació,  el desenvolupament de projectes per a la promoció i 
el foment del desenv olupament tecnològic és durà a  terme mitjançant 
clústers o grups de treball. 

Article 4.- Personalitat jurídica 

La fundació té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar sense cap alt ra limitació 
que la que li imposin, de manera expressa, les lleis o aquests estatuts. 

Article 5.- Beneficiaris, assignació i revocació d'ajuts 

1. Son beneficiaris de la fundació  les p ersones físiqu es, institucions, 
organitzacions i empreses amb inte rès en la re cerca científica i tecnològica, 
el desenvolupament i l'aplicació d'infraestructures, serveis i xarxes de banda 
ampla.  

2. La designa ció concret a dels be neficiaris serà decidid a lliurement pel 
Patronat o per l'òrgan en què es delegui expressament. 

3. L'assignació concreta d'ajuts als projectes de recerca científica i tecnològica 
en l'àmbit d e l'objecte  de la funda ció, estarà  condicionada en tot ca s, als 
recursos materials, humans i econòmics de què  disposi en cada mome nt la 
fundació. 

4. La fundació  es reserva el dret de revocar els ajuts, le s subvencions o els 
recursos e n qualsevol moment davant l’incompliment per part dels  
beneficiaris d'aquells dels compromisos assumits. 

 

CAPÍTOL II 
ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA 

FUNDACIÓ 

Article 6.- Òrgans de govern 

L’administració, la gestió i la representació de la fundació corresponen als següents 
òrgans de govern, d’acord amb el repartiment de competències que, e n cada cas,  
s’estableix en aquests estatuts: 
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(i) El Patronat 

(ii) La Comissió Delegada 

(iii) El president del Patronat 

(iv) El director i el director executiu. 

 

SECCIÓ 1. EL PATRONAT 

Article 7.- Del govern i la representació de la fundació 

1. La representació i el go vern de la f undació corresponen al Patronat, q ue té 
les facu ltats més àmplies d ’administració, d e gestió,  d e disposició  i de  
gravamen d els béns d e la fundació sense alt res limitacio ns que les que 
resultin de la normativa vigent en cada moment. 

2. Els me mbres del Patronat estan obligats a que es compl eixin les finalitats 
fundacionals d’acord a mb el que disposen els estatuts d e la fundació i a 
conservar els béns i drets que integren el seu patrimoni. 

3. El Patronat nomenarà una Comissió  Delegada, la qual haur à d’executar els 
acords del Patronat, sens perjudici de les facultats que li delegui el Patronat.  

Article 8.- Composició, i durada dels càrrecs 

1.  El Patronat estarà format per un mínim de tres vocals, persones físiqu es o 
jurídiques, i un màxim de vint-i-set, entre els quals hi haurà un president i un 
mínim de dos vice-presidents i un màxim de cinc. Així mateix es designarà 
un secretari i podrà designar-se un vicesecretar i, que no seran membres del 
Patronat, i per això, tindran dret a assistir a les reunions amb veu però sense 
vot.  

2. En el mo ment de la constitució i mentre el Patronat no acordi la seva 
modificació, són patrons de la fundació: 

(i) El Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

(ii) El Director General d e Recerca del Departament d'Universitats,  
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 

(iii) El Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

(iv) El Director General del CIDEM. 

(v) El Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca.  
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(vi) Un vocal nomenat pel Secretari de Telecomunicacions i S ocietat de 
la Informació 

(vii) Dos vocals nomenats pel Rector de la UPC 

(viii) Un vocal nomenat pel Director General del CIDEM 

(ix) Tres vocals nomenats conjunta ment entre  el Secretari de  
Telecomunicacions i S ocietat de la Informació i el Rect or de la  
Universitat Politècnica de Catalunya. 

(x) Fins a un màxim de quinze vocals proposa ts per instit ucions i 
empreses que col·labor in amb la fundació i que subscriguin un 
conveni d e col·la boració. El nomenament d’aquest s vocals 
correspondrà als me mbres del Patronat especif icats en els 
subapartats anteriors. 

Quan la qualitat de pat ró és atribu ïda a la persona titular d'un càrrec,  pot 
actuar en nom seu la  persona q ue reglamentàriament el subst itueixi o  
aquella que el titular ha designat per escrit. 

3. Els vocals podran ser persones físiques desig nades directament o per raó 
d'un càrrec,  o persones jurídiques, les quals hauran d'est ar represent ades 
en el patronat d'una manera estable per la  persona que en tingui la  
representació, d'acord a mb les nor mes que la  regulin, o  per una per sona 
física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent de l'entitat. 

4. Les institucions i empreses que subscriguin convenis de col·laboració p er a 
participar en els objectius generals de la fundació podran proposar persones 
de la seva confian ça perquè sigu in elegide s com a vocals de l mateix 
Patronat tal com estableix el subapartat (x) de l'apartat 2. 

5. La durada del mandat del Secretar i de Te lecomunicacions i Societat de la  
Informació, del Director General de Recerca del Departame nt d'Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el Rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya el Director General del CIDEM i, 
del Director General de la Fundació Catalana per a la Recerca és indefinida. 
La durada del mandat dels vocals nomenats per cada un dels càr recs 
anteriors i objecte dels subapartats (vi), (vii), (viii) i (ix) d e l’apartat 2 es 
indefinida, no obstant poden ésse r substituïts i/o cessats pel Patron at a 
proposta de l mateix càrrec que els va no menar. Els patrons designat s de 
conformitat amb el subapartat (x) de l'apartat  2 exerciran el seu càrrec 
mentre es mantingui vigent el conveni de col·laboració entre la institució i la  
fundació. 

Si el patró designat d’entre institucions que col·laborin amb la fundació és 
una persona jurídica i perdés la seva personalitat jurídica,  s’extingirà el seu  
dret d’estar representada en el Patronat. 
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Per altra banda, en cas de supressió o modificació d'un càrr ec per raó dels 
qual es forma part del  Patronat, a quest es suplirà per el càrrec que ostenti 
funcions anàlogues o equivalents al suprimit o modificat. 

6. El càrrec de president serà ostent at pel Secretari de Telecomunicacions i 
Societat de la Informa ció; el de vice-preside nt primer, pel Rector de la  
Universitat Politècnica de Catalunya, el de vice-president segon, pel Director  
general del CIDEM, i el  de vice-pre sident tercer, pel Director General de la 
Fundació Catalana per a la Recerca. El Patronat designarà d'entre els vocals 
els càrrecs de vice-president quart i cinquè. 

7. El Patronat designarà els càrrecs d e secretari i de vicesecretari per  votació 
que faran els seus membres a proposta del president.  

8. Per delegació permanent del Patro nat, correspon al president representar la 
fundació i, en cas d’ab sència o impossibilitat, al vice-presidents en el seu 
ordre. El president dirigeix els debats del Patronat. 

9. El secretari assist irà el president e n les seves funcions, re dactarà les actes 
de les reunions del Patronat, emetrà amb la seva signatura les certif icacions 
del contingut d’aquestes reunions i s’ocuparà d’assessorar la fundació i els 
seus òrgans de govern en aquelles qüestions relatives al compliment de les  
seves obligacions, dels estatuts i de la legislació vigent.  

10. El cessame nt dels membres del Patronat es produeix per les ca uses 
establertes en l'article 2 4 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i 
en el cas dels vocals referits en l'apartat 2 subapartat (x) anterior, a més per  
acabament, resolució o revocació del conveni de col·laboració subscrit e ntre 
la fundació i la institució.  

11. En el ca s que cessin to ts els membres del Patronat, el Protectorat, tan  bon 
punt en tin gui coneixement, nomenarà nous patrons o bé instarà  la 
dissolució de la fundació. Si els me mbres subsistents són menys de tres, el 
o els subsistents, al cap  de trenta di es, han de restablir el n ombre mínim de 
patrons o, en els deu dies següents a l’acabament del termini, comunicar-ho 
al Protector at, el qual pot donar un nou termini al Patron at amb aquesta 
finalitat, o bé completar el Patronat o bé instar la dissolució de la fundació. 

12. La renúncia al càrrec de me mbre del Patronat es realitzarà  en la forma  que 
es preveu a l’article 24. 2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, i 
començarà a tenir efectes davant de tercers des del moment  en què  
s’inscrigui en el Registre de Fundacions. 

13. L’exercici del càrrec de  patró és gratuït. En tot cas, es po dran compensar a  
tots el patro ns les depe ses efectivament produïdes per raó de l’exercici del 
càrrec. 

14. El Patronat podrà designar un Con sell Assessor de caràcter tecnicocientífic 
que tindrà funcions d’a ssessorament i d’informació al Patr onat respecte de 
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les funcion s pròpies de  la fundació. Les persones que formin el Consell 
Assessor t ecnicocientífic seran escollides d’acord a mb els seus 
coneixements en l'àmb it de la recerca i el desenvolupament tecnològic . 
Aquest Consell t indrà un president nomenat pel mateix Patronat, a prop osta 
del seu president. 

Article 9.- De les funcions del Patronat 

1. Les funcion s del Patro nat, amb caràcter enu nciatiu i no limitador, són les 
següents: 

(i) Representar la fundació  en tota classe d’acte s i de contractes, en 
judici i fora d’aquest, davant l’Admin istració i e ls tercers, se nse cap 
mena d’excepció. 

(ii) Definir els objectius estratègics de la fundació que es considerin més 
adequats per al compliment de l’objectiu fund acional i dissenyar les 
polítiques e ncaminades a complir-lo, d’acord  amb els cr iteris de ls 
fundadors. 

(iii) Aprovar els programes d’actuació de la fund ació i la distribució dels 
fons disponibles, com també fixar les línies d’act uació i de distribució 
dels fons. 

(iv) Aprovar els  pressupost os anuals d ’ingressos i despeses i la seva  
liquidació, l’inventari, el balanç, la memòria i d’altres do cuments 
comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts. 

(v) Operar amb  les entitats bancàries,  les caixes d ’estalvi i els bancs,  
incloent-hi el Banc d’Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució 
financera, tant pública com pri vada, per a qualsevol de les 
operacions permeses en dret, co m, per exe mple, obrir, seguir i 
cancel·lar comptes corrents i de  crèdit, co ntractar prést ecs, amb 
garanties re als (hipo tecàries o  pen yores) o se nse, deduir  lletres d e 
canvi, rebut s o a ltres d ocuments d e gir, fer  dipòsits de fo ns o en  
altres béns i concertar operacions d’inversió i desinversió i totes les 
altres oper acions fina nceres i bancàries que es considerin 
convenients. 

(vi) Elaborar le s normes i els reglam ents complementaris a aquests 
estatuts, quan s’estimi necessari. 

(vii) Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també 
concertar i rescindir contractes laborals i de serveis. 

(viii) Nomenar apoderats, especial s o generals, amb facultats de 
substitució o sense, q ue actuïn e n nom de la fundació i tinguin 
facultats ne cessàries segons el criteri del Patronat, que seran  
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especificades en cada  cas, tot a ixò exceptuant les fa cultats que 
legalment no són delegables. 

(ix) Conservar els béns i drets que inte gren el patrimoni de la f undació, 
mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d’acord  
amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general,  
fer tot allò que s’exigeix a un administrador lleial i prudent. 

(x) Acceptar les adquisicio ns a títol gratuït de b éns i drets per a la  
fundació i el compliment de les seves finalitats. 

(xi) Regular la incorporació  a la fundació de les persones q ue vulguin 
formar-ne part. 

(xii) Aprovar les línies estra tègiques de cada  clúster proposades per la 
Comissió Delegada. 

(xiii) Nomenar el  director i el director executiu d’entre els proposats 
conjuntament pel president i vice-president primer. 

(xiv) Aprovar els acords o convenis d e col·labora ció amb institucions i 
empreses així com els acords o convenis d e col·labora ció amb  
institucions i empreses referits a un determinat clúster. 

(xv) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les 
funcions de govern de la fundació que corresponen al Patronat. 

2. De conformitat amb l’article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de mai g, de  
Fundacions, mai no es podrà delegar ni apoderar la facult at d’acordar  els 
actes següents: 

(i) La modificació dels estatuts. 

(ii) La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació. 

(iii) la formulació del pressupost. 

(iv) L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals. 

(v) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravàmen 
i, en general, de disp osició sobre béns immobles, establiments o  
béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d’una  
dècima part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de vendes de 
títols valors amb cotització oficial i el preu sig ui com a mí nim el de 
cotització. No obstant això, es poden fer apoderaments per a 
l’atorgament de l’acte corresponent  en les condicions apro vades pel 
Patronat. 
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(vi) Els actes d e constitució d’una altr a persona jurídica, l’au gment o la  
disminució de la dotació, i també els de fusió , d’escissió , de cessió  
global de tots o de  part  dels a ctius i passius,  o els de  dissolució de 
societats o altres persones jurídiques.  

(vii) Els actes p er als quals és necessà ria l’autorització del Pro tectorat o 
aquells que s’hagin de notificar a aquest preceptivament. 

Article 10.- Sessions 

1. Les sessions del Patronat poden ser ordinàries i extraordinàries. 

2. El Patronat es reuneix en sessió o rdinària din s els sis primers meso s de 
cada any natural. 

3. Correspon a la sessió ordinària del Patronat: 

(i) Examinar i, si escau, aprovar els comptes d e l’exercici anterior,  
l’inventari, el balan ç, la memòria d’activitat s i la  liqu idació de 
pressupostos. 

(ii) Aprovar el pressupost i determinar les activitats que cal desenvolupar 
durant l’exercici següent. 

4. Correspon a la sessió  extraordinà ria del Patronat adoptar acords sobre 
qualsevol qüestió de la seva competència prevista a la convocatòria. 

5. A les sessions del Patronat, tant ordinàries com e xtraordinàries, hi 
assistiran, amb veu però sense vot, el director i el director executiu d e la  
fundació, i la seva pre sència no serà compu tada a l’hor a d’estab lir els 
quòrums d’assistència exigits per aquests estatuts. També hi podran assistir 
altres persones especia lment invitades, que ho  faran amb veu però sense  
vot. 

Article 11.- Convocatòries 

1. El Patronat es reunirà  sempre que sigui co nvocat pel seu preside nt a  
iniciativa pròpia o a  pe tició d’una t ercera part dels seus membres i, en t ot 
cas, una vegada l’any, per tal de d eliberar i pr endre els a cords que siguin  
procedents en l’àmbit de les seves competè ncies, i e specialment p er a  
l’aprovació dels comptes i dels pressupostos de la fundació. 

2. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l’hora , el lloc i l’or dre 
del dia de tots els assumptes qu e s’hauran  de tractar a la reunió.  La 
convocatòria s’ha de  trametre amb una antelació mínima de deu dies 
laborables, per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció per part de les 
persones in teressades. La notifica ció de les convocatòries podrà ésser  
efectuada p er mitjans t elemàtics i,  a aquest s efectes,  els membres del 
Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica. 
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3. No obstant el que disp osen els ap artats anteriors, el Patronat s’ente ndrà 
convocat i quedarà vàlidament constituït per tractar qualsevol assu mpte, 
sempre que hi siguin presents tots els seus membres i els assistents acordin 
per unanimitat la celebració de la reunió. 

4. El secretari o el vicesecretari ha d’aixecar acta de les reunions, en què ha de 
constar un resum prou explicatiu de les deliberacions de la sessió, la relació 
textual i completa del assistent s en cada reunió, les votacions produïd es i el 
acords ado ptats. Aquestes actes han d’estar autoritzades per la sign atura 
del secretar i o el vicesecretari, amb el vist-i-plau del president, i s’ha n de 
traslladar al llibre corresponent. 

5. El secretari o el vicesecretari, amb el vist-i-plau  del preside nt, pot certif icar 
els acords del Patronat. 

Article 12.- Presa d’acords 

1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixin a la  reunió la meitat 
més un dels seus membres. 

2. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents. El 
president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la fusió o l’agregació a 
una altra fu ndació, l’extinció de  la fundació, l'aprovació del pressupost , el 
balanç i el compte de r esultats es requereix el vot favorable de do s terços 
dels components del Patronat. 

4. L'aprovació dels acor ds o convenis de col·laboració a mb institucions i 
empreses per a participar en els objec tius generals de  la funda ció, el 
nomenament del directo r i el dire ctor executiu, el nomenament dels càrrecs 
de vice-president quart i cinquè, el nomenament dels vocals de la Comissió 
Delegada, així com la  distribució de fons disponibles re querirà la majoria 
simple dels vots dels patrons assistents, entre els quals serà necessari el vot 
favorable de la majoria dels Patrons especificats en els subapartats (i) al (ix) 
de l'apartat 2 de l'article 8.  

5. Les votacions normalment són no minals, excepte quan e ls vocals pr esents 
decideixin que han de tenir caràcter secret. 

 

SECCIÓ 2. EL PRESIDENT 

Article 13.- Funcions i atribucions 

1. El president  del Patron at represent a la fun dació en jud ici i fora d ’aquest, 
sense perjudici que pugui delegar-ne la representació en un o més membres 
del Patronat.  
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2. Les atribucions del president del Patronat són les següents: 

(i) Convocar i presidir les sessions del Patronat. 

(ii) Portar la signatura oficial de la fundació. 

(iii) Complir i fer complir els acords del Patronat. 

3. En cas d’ab sència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat el president serà 
substituït pels vice-presidents en el seu ordre. 

 

SECCIÓ 3. LA COMISSIÓ DELEGADA 

Article 14.- Composició 

1. La Comissió Delegada està integrada pels membres següents del Patronat: 

(i) Un president i un vice-president nomenats pe l ple del Patronat a  
proposta del President i del Vice-president primer del Patronat. 

(ii) Els vocals que nomeni el ple del Patronat, fins a un màxim de dotze. 

(iii) El director i el director executiu, amb veu però sense vot. 

2. El secretari i el vicesecretari de la Comissió Delegada seran els del Patronat, 
amb les mateixes funcions que tinguin en l’òrgan esmentat.  

Article 15.- Funcions 

1. Correspondran a la Co missió Delegada totes aquelles facultats que li siguin 
assignades pel Patronat de la fundació, excepte les facultats indelegables.  

2. En particula r, correspon drà a la  Comissió Dele gada aprovar els pro jectes 
que els d iferents clústers haguessin  presentat p er a la seva aprovació així 
com aprovar el reglament intern dels comitès dels clústers.  

Article 16.- Constitució i Presa d’acords 

1. La Comissió Delegada queda vàlidament constituïda qua n assiste ixin a la 
reunió la meitat més un dels seus membres. 

2. La Comissió Delegada es reunirà  sempre que sigui convocat pel seu 
president a iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus 
membres, per tal de deliberar i pren dre els acords que siguin procedents en 
l’àmbit de les seves competències 
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3. La convocatòria de les reunions ha de contenir el dia, l’hora , el lloc i l’or dre 
del dia de tots els assumptes qu e s’hauran  de tractar a la reunió.  La 
convocatòria s’ha de  trametre amb una antelació mínima de cinc dies 
laborables per qualsevol mitjà que e n garanteixi la recepció  per part de  les 
persones interessades. 

4. No obstant el que disp osen els ap artats anteriors, la Comissió Deleg ada 
s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol 
assumpte, sempre que hi sigu in presents t ots els seus membres  i els 
assistents acordin per unanimitat la celebració d'una reunió. 

5. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres assistents.  
El president pot dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 

6. Les votacions normalment són no minals, excepte quan e ls vocals pr esents 
decideixin que han de tenir caràcter secret. 

7. Aquests acords seran  executats de manera indistinta pel preside nt, pel 
director i pel director executiu o per  qualsevol dels membres de la Comissió  
Delegada expressament facultats per a això.  

8. També hi podran assist ir altres per sones especialment convidades, que ho  
faran amb veu però sense vot. 

9. El secretari o vicesecretari ha d'aixe car acta de les reunions en els termes 
de l'article 11.4.  

 

SECCIÓ 4. LA DIRECCIÓ I LA DIRECCIÓ EXECUTIVA 

Article 17.- Funcions 

1.  Correspon al director  dirigir en  l’àmbit de les seves competències, 
directament o bé a través de les per sones en qui delegui, les activitats dels 
diferents pr ojectes, gru ps de treball i clústers. Li corre spondrà, també, 
presentar a la Comissió Delegada, per a la seva aprovació, les propostes de 
projectes que calgui desenvolupar en el si dels diferents clústers, com també 
elaborar les propostes de línies estratègique s i d’object ius anuals que 
hauran de ser sotmeses al Patronat. 

2.  Correspon al director e xecutiu la d irecció e conomico-financera del co njunt 
de les activitats que dugui a terme la fundació. També assumirà directament 
la gestió administrativa i contractual de la fundació. Col·laborarà estretament 
amb el director en el d esenvolupament i la promoció de les activitats de la  
fundació i en la implantació de les línies e stratègiques que marq uin e l 
Patronat i la Comissió Delegada. 
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3. El director i el director e xecutiu estaran vinculats a la fundació mitjança nt la 
relació laboral, civil o mercantil que sigui convenient, segons el cas. 
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CAPÍTOL III 
ELS CLÚSTERS 

Article 18.- Funcions i òrgans de direcció 

1. Els clú sters const itueixen la unitat orga nitzativa r esponsable del 
desenvolupament dels projectes de la fundació en un determinat àmbit 
sectorial. L a constitució d’un determinat clúster correspo n a la Co missió 
Delegada que en donarà compte al Patronat. 

2. L'organització i contro l de les activitats d e cadascu n dels clú sters 
correspondrà a un comitè designat per la Comissió Delegada. Quan 
existeixin convenis de col·laboració amb e mpreses o entitats referits a un 
determinat clúster, la Comissió Delegada designarà, co m a  míni m, un  
representant de cada una de les empreses o entitats en el projecte. 

3. En els convenis que se subscriguin amb entitats o empreses de col·laboració 
amb un determinat clúster es determinaran els objectius de col·laboració, les 
aportacions compromeses, i també el seu període de vigència. 

4. Els clústers seran dirigits per la d irecció i per la  direcció executiva o pe r les 
persones e n les quals deleguin,  cadascuna  en l’àmbit de les seves 
competències. 

5. Qualsevol projecte de senvolupat en el si d ’un clúster haurà de tenir,  
prèviament, l’aprovació, per part de la Comissió Deleg ada, dels seus 
objectius i del seu pla de viabilitat a proposta del director i del director 
executiu. 

6. Els comitès dels clústers podran f ormalitzar el seu funcionament mitjançant 
un reglament intern el qual haurà d'ésser proposat per aquests a la Comissió 
Delegada per a la seva aprovació.  

 

CAPÍTOL IV 
RÈGIM ECONÒMIC 

Article 19.- El patrimoni fundacional 

El patrimoni fundaciona l queda co nstituït per tots els bé ns, drets i obligacions 
susceptibles de valoració econòmica que integr en la dotació, així com tots aquells 
que adquireixi la fundació amb post erioritat a la seva constitució, s'afect in o no a la 
dotació.  

La dotació pot ésser incrementada posterior ment tant per aportacio ns fetes pe l 
fundador o pels fundadors com per altres persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 
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La mateixa fundació pot qualificar determinats béns com a dotacionals. 

Els esmentats increme nts de la d otació s’ha n de notificar al Prote ctorat en el 
moment de la presentació dels comptes. 

Article 20.- Aplicació de les rendes a l’objectiu fundacional 

Les rendes del patrimoni fundaciona l i els altre s ingressos que no formin part de la 
dotació e s destinaran de manera única  i ex clusiva i en  la propor ció establerta  
legalment a les finalita ts o a l’objecte de la  fundació. No obstant això, i de  
conformitat amb la llei,  la fundació podrà assignar un percentatge dels seus 
ingressos al rescabalament de despeses d’administració i gestió. 

La fundació portarà a t erme les se ves finalitats amb el pr oducte de les rendes d el 
seu patrimoni, amb els ingressos procedents dels serveis q ue pugui re alitzar, amb 
les subvencions que re bi de l'Administració, a mb els donatius que re bi per aplica r-
los directament a la seva realització  i amb  d'altres que pugui obtenir per qualsevol  
causa. 

El Patronat, com a òrgan màxim de govern de la fundació, decideix sobre l'aplicació 
dels recursos de cada any a les finalitats fundacionals. 

Article 21.- Participació en societats 

La fundació podrà constituir societ ats o participar en el c apital de societats que  
limitin la responsabilitat dels socis, sempre que això sigui compatible amb la finalitat 
fundacional. 

Article 22.- Gestió directa 

La fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d’acord amb 
el que disposa la llei vigent en els casos següents: 

1. Si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la 
finalitat fundacional o part d’aquesta finalitat. 

2. Si es tracta d’una activitat accessòria, complementària o subordinada  
respecte a la finalitat fundacional o d’una part d’aquesta finalitat. 

Article 23.- Remuneració d’activitats 

La fundació  pot percebre, per raó del servei que presti, una remuneració per les 
seves activitats que  no  desvirtuï l’interès gene ral de la fin alitat fundacional ni el 
caràcter no lucratiu de l’entitat. 

Article 24.- Dels exercicis econòmics 

Els exercicis econòmics començaran el dia u (1) de gener de cada any i acabaran el 
dia trenta-un (31) de desembre, coincidint amb l’any natural. 
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El primer exercici e conòmic començarà en la mateixa data d'inscrip ció definitiva en 
el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzar à el 31 de 
desembre següent. 

Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici amb data 31 de desembre de 
l’any anterior, el Patron at, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel 
del patrimoni de la fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals. 

Els comptes anuals h an d’estar integrats pel balanç de  situació, en la data d e 
tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els béns o ele ments que 
s’integren e n la dotació o són finançats amb aquesta dotació; els comptes de  
resultats i la memòria,  que han d ’incloure com a mínim el detall d els recurso s 
procedents d’altres exercicis pend ents de destinar, si e scau; els in dicadors de l 
compliment de les fina litats funda cionals i e l detall de le s societa ts participades 
majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. 

Els documents abans esmentats han de ser aprovats pel Patronat dins els sis 
mesos seg üents a la  data del ta ncament de l’exercici i han de se r signats p el 
secretari, amb el vist-i-plau del president. 

La presentació dels comptes al Protectorat s’h a de fer en el termini de trenta (30) 
dies comptadors des de la seva aprovació. 

Article 25.- Auditoria de comptes 

Els comptes anuals de la Fundació es sotmetran anualment a una auditoria externa 
que serà contractada per la Comissió Delegada. 

Article 26.- Modificació i extinció 

Serà necessari el quòr um establert en l'article  12 i l’apro vació o ratificació de l 
Protectorat quan legalment sigui exigible per a la fusió o ag rupació amb una altra  
fundació o per a la seva extinció i per a la modificació d’aquests estatuts. 

Qualsevol dels esment ats acords requeriran que el Patronat, abans de prendre 
l’acord, en justifiqui la necessitat o conveniència, tenint  en compte la voluntat  
fundacional. 

Un cop feta  la liqu idació, que, si e scau, la faran el Patrona t i els liquid adors 
que aquest nomeni, el romanent es destinarà, d'acord amb les dispo sicions 
fiscals vigents, a entitats privades o públiques sense ànim de  lucre, amb  
finalitats anàlogues a l’objecte de la fundació, que determinarà el Patronat. 


