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--~----------~~~-TITÓL ~ I--------------------------

NOP~S GENERALS.------------------------------------

Art icle l.-La Fundació TEATRE LLIURE - TEATR~ ?CSLIC 

DE 8¡'_~CELOHA, regulada per .aquests Estatuts, és u~a= 

Fundació privada, sense afany de lucre, subjec~a a = 

la legislacio de la Generalitat de catalunya.-------

Art icle " 2.~ La Fundació té personalitat i plena ca~2 

citat jurídica i d'obrar i~ per tant, pot ad~~~=i=,= 

posseir, administrar, alienar i gravar tota classe = 

de béns mobles . i ir.unobles, i drets;. conce.r-ta.r- c;e=a-

cions creditícies i celebrar contractes; obligar-se, . 

transigir i renunciar drets; promoure, contestar i = 

,seguir procediments judicials i administra~ius i --
~:, ~ 

\ 

;exercitar acciones i pretensions davant els Ju~jat5= 

i Tribunals de Justicia, ordinaris i especia~s, el = 

Tribunal Constitucional i els .organismes i depen~é~

cies de l'administració pública i qualsevol al"':.::-a == 

internacional, estatal, autbnom, orovincial, co:a::---. . 

ca~, ~ocal i restants Corporacions i E~s públi~s.?e= 

portar a terme aquestes facultats, es tindra e~ ~~~o 

~ 
"/ 



J .: 

te allo establert a la llei.------------------------

Article 3.- La Fundació, amb respecte d'alló esta---

blert a les Lleis, es regira per la voluntat deIs == 

fundadors, manifestada en aquests Estatuts i en lle~ 

criptura de constitució, i per les disposicions que= 

ep interpretació i desenvolupament d'aquella volun--

tat estableixi el Patronat.-------------------------

La Fundació realitzara les seves activitats prin 

cipalment a Catalunya.------------------------------

Article 4.- La Fúndació té el seu domicili a la ciu-

tat de Barcelona,' carrer Montseny, nÚln. 47. --.-------

El Patronat podra lliurement traslladar la seu = 

de la Fundació, pero sempre dintre de Catalunya. oit 

trasllat es fara d'acord amb les disposicions legals 

vigents.--------------------------------- --- --------

---------------- TITOL - II------------------------- . 
;' 

OBJECTE DE LA FUNDACIO.-----------------------------

Article 5.- Els objectius de la Fundació TEATRE LLIº 

RE - TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA són:----------------

- La promoció, ,producció, gestió·, programació i difld 

sió d'esp~ctacles teatrals · adre~ats a un públic maj~ 

ritari, a partir d'uns ~ostulats estetics i civics = 
que a-cenguin llintéres púb:"ic i general, com a expre. 

ssió d1una fo~a artística creativa, plural i conte~ 
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porania.--------------------------------------------

- L'extensió de les activitats propies a d'altres = 

ambits de les arts de l'espectacIe, tant en els as--

pectes c~eatius com en aIlo. que fa referencia a la = 
reflexió, analisi i difusió de les mateixes.--------

- La consecució de les infraestructures i dels ::lit-, . 

jans tecnics i d'ordre professional necessaris per = 
al desenvolupaILle.nt d'aquestes activitats en con~:'--

cions optimes, aixi com deIs recursos financers ~~e 
-les han de fer passibles.-----~---------------------

- El foment de tata mena d'accions de~tiriades a ~n = 
\ major coneixement i difusió de les arts de l'espec~~ 

!:,.-
¡ele tant en el context cultural catala co~ en al~~e.s 

ambits culturals, molt especialment en al lo que pe~-

toca a la divulgació de la realitat cuItu~al ca~ala-

na fo~a de les seves fronteres.-------------~-------

- La ralització d'activitats de formació profe.ss:'c--

nal, tant pel que fa a l'ordre artistic com en el == 
tecnic, en relació i col.labo=ació ar.~ d'al~~es :~s-

titucions se~lants, 

\ 

molt espcialment 

,--_ .. -- _. , .. _",,-,- --'-l ! : ;";:::: i i~ ,:.\:~:: i,: ,.? 

¡.. ---.-.. \:.~ ' " ~ ~:"~l'''l' --'I~ 
¡.; .... : ... :~.. \ ... , .... t 

-- ... _- _._ .. 



Teatre de Barcelona.--------------------------------

- La recollida i conservació del patrimoni historic= 

i documental referent a les activitats teatrals i == 

espectaculars, a fi de facilitar-ne la utilització= 

pels estudiosos i en' iniciatives de difusió adre~a-

des a l'entorn públic, sola o en col.laboració amb = 
el Museu de les Arts de l'Espectacle.---------------

- La concesió de premis, beques, ajuts i pensibns i, 

en general, de toda mena d'estimuls a la investiga--

ció, la creació, la' formació, aixi como de reconeix~ 

ment a tasques cdncretes o trajectories.------------

La Fundació, per acornplir els seus objectius,po-
. . 

dra convocar i organitzar, per si mateixa o en col. 

labora'ció aab altres entitats públicIues i privad es = 

tata mena d'accions, activitats, iniciatives i actes 

en t~ts els ambits i especialitats de les arts de == 
l'espectacle.---------------------------------------

--- A fi i efecte de difondre o possibilitar el ---

coneixement de les seves activitats, la Fundació po-

dra editar, per sí mateixa o en ·col.laboració, mate-. 
rials relacionats amb els seus objectius, en publi--

cac10ns peribdiques i unitaries i en tata mena de == 
suport impres, audiovisilal, informatic, etc.--------

Article 6.- L'ante~ior enurneració d'objectius o fin~ 
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litats de la Fundació no té caracter limitatiu, ni = 
entranya obligatorietat d'atendre'ls tots, ni un or-

dre de prelació entre ells.-~----------------------

El Patronat tindra plena llibertat por , a se---

leccionar, entre aquests objectius, aquells que con-

sideri més oportuns, urgents o adequats a les cir-~

cumstancies, o realitzar-ne d'altres que compelixin= 

igualment. les seves finalit.ats ess'encials i ::.a vol'.1~ 

~~~:~~~,}~ tat dels fundadors.---------------------------------

.~ .1 ~' • ., ~ ----------------'- TITOL - II1 -----.:.----------------
~ },? ~~...:~~ '), ~~ 
~ '¡'_ ¡l. ' ; ..... .,~ 

~• t-..,;;': r. :~~¡ : ~ : ..... :.;-;-w ORGANS DE LA FUNDACIO. ------------------------------
. -''';.~ ':. • •. : ". "r .... . .. :.: ~ 

%..a"" " ," ' . ~'t 
~,. 4:; :,~ :~·· : .. ".::;:<1 A. Disoosicions Generals. ---------------------------
~ ".3 d.;;·~ - ' ~/J . :. ~ 

~'J'"\¡7:.I: .-:." .~ i", 1 1 ". , . . • ~t«~~\ \ rlrtlc _e 7,- E govern, admlnlstrac~ó 1 re~r2s2~tac~o 

de la Fundació corresponen, amb la distri=ució de == 

competencies que s'estableix en aquests E5tat~s( a~= 

Patronat i a la Junta de Govern.--------------------

= --- Els brgans de la Fundació exerciran l~s S2ves 

respectives funcions i competencies amb independer.--

cia i se~se altres li~itac~ons que les que estab~:~-

xin aquests Estatuts i les Lleis, amb escru?ulés r~s 

I I '. . ,11 ": ¡. ' ' . ' l . • • r" .. "'1, ' • • " t .. , f ,., 1----"--- _.~: .~".' t , ,.-- '-
! 1\. 1,1 .,,'r. '·fl ' ~ •• ·.j:' o:-!n¡)a 
I '. ,_._-_._------
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pecte a la voluntat deIs fundadors, posada de mani--

fest a l'escriptura de constitució i als Estatuts.--

--- El Patronat i la Junta de Govern estaran assis--

tits per un Consell de Direcció, al qual li corres--

pondr~ l'execució de les linies d'actuació, aprova--

des per la Fundació.--------------------------------

B. El Patron2~.--------------~--~------------------= 

Article 8.- l. La cowpeténcia del ?atronat s'estén = 
a tot allo que conce=neiX: a l'alta direcció d.e la == 
Fundació, a la ,qual ~epre5e;"l':.a aD plenitud de facul 

tats.-----------------------~-~---------------------

2. Li correspcn la interpretació, desenvolupament i= 

execució de la voluntat manifestada pels fundadors = 
en l' escriptura de consti tució i en aquests Estatuts. 

3. El Patronat podra modificar els presents Estatuts 

amb 1 '-autori tzació previa del Protectorat ;aprovara= 

els Reglaments i normatives de regim intern que con-

sideri convenients:decidira, entre les .finalitats 

fundacionals, aguelles que han d'ésser ateses amb 

prioritat; tindra l'alta supervisió del funcionament 

intern de la Fundació i molt especialment de la Jun-

t~ de Govern i el Consell de Oirecció; ' aprovara les= 

linies generals d'actuació a proposta de la Junta de 

Govern; nornenara i separara lliurement el personal = 
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directiu, facultatiu, tecnlc, artístic, a~~inistra-

tiu, auxiliar i subalterni fixara les condicions --

economiques i laborals; tindra cura de l'ence=tada = 
aplicació de les inversions.------------------------

, 
4. En general, assumira totes les facultats i fun---

cions no reservades a altres organs per aquests Es---

tatuts.---------------------------------------------

5. No seran delegables l'aprovació de conptes ni --

l'aprovació del pressupost.-------------------------

6. Tampoc no seran delegables els acords d'alie~a~ = 
i gravar béns immobles i valors mobiliaris que no ~= 

- ·cotitzin en borsa,ni qualsevol altre acte que nece--

. ssiti l'autorització o l'aprovació del Protecto=~t.

·J:Aixo no obstant, l'execució de tals acores podr~ se= 

encornanaca a determinad es persones o organs.--------

Article 9.- El Patronat estara compost per dos g=~?S 

~iferents de patrons: patrons vitalicis i pat=o~s == 
temporals.--~---------------------------------------

A=ticle 10.- La Fundació tindra un maxi~ de v:~~ ~a-

encarregats d' assegurar la con-:.:::....:,'!--

" 

) ., 
.,./ , 
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tat deIs seus treballs. Ostentaran tal qualitat les= 

persones físiques o j~rídiques desginades en l'es---

cript~ fundacional, i les nomen~d~s posteriorment= 

amb tal condició, i només cesaran en el seu carrec== 

per mort, incapacitat o renúncia.-------------------

--- -Els nomenaments posteriors i la substitució 

deIs que causin baixa s'efectuara pels patrons vita-

licis. ---------------------------------------'-------

Article 11.':' EIs restants patrons, fins a un maxim = 

de seixanta, exerciran el seu earree per períodes == 

de qUatre anys, a comptar des de la qata de nomena-~ 

ment que s'efeetuara pel Patronat en PIe. Podran ser 

indefinidament reelegibles, pero l'elecció deIs nous 
, . 

patrons temporals solament es produira quan hagin = 
eessat els que hagin de ser substitu1ts. - - ----------

--- La eessació deIs Patrons ternporals es produira = 
automaticament transcorreguts quatre anys des de la= 

daca d'acceptació expressa del carrec.--------------

Arti c l e 1 2.- l. El Patronat designara, per majoria = 
absoluta del nombre deIs seus membres, i entre 

aquests, un President i fins a queatre Vice-Presi---

dents, per un periode de quatre anys. Les persones = 
que ostentin aquests carrees seran reelegibles per a 

un únie mandat eonsecutiu.--------------------------
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--- També nomenara un Secretari, que podra no perta-

nyer al Patronato En aquest cas, tindra dret a assi~ 

tir amb veu pero sense vot a les seves reunions.----

Es podran nonenar un Gerent i un Directo~, ~~e = 
podran no pertanyer al Patronato En aquest cas tin--

dran dret a assistir amb veu pero sense vot a les == 
seves reunions.----------------~-------------------. 
2. Els Vice-P~esidents, pel seu ar¿~e j~~a~~~ic, --

exerciran les funciens propies del President en e1s= 

casos d'absencia, rn.a.l~ltia e Í'r.:pessibilitat d'a~-=es-:. 

3. El Secretari redactara le~ actes de les reun:c~s= 

del Patronat, que autoritzara aI:tb el P=-eside:1t, i = 
. I 
I~mb el vist-i-p1au d'aquest expedi~a les =oves c:=--

I 

tificacions.----------------------------------------

Art ic'e 13 .- l. El Patranat es reunira quante~ vega-

des ho decideixi el seu President o quan he 501.li--

citi la tercera part deIs seus membres.-------------

--- En total cas s'hauran de celebrar almenys de~s = 
sessiens anuals. - - ------ --------- ----- ------------ - -

2. El Secretari, per ::lanament del President, C"-C::;:>-



ra - la convocatoria de les r€unions, a~ l'ordre del= 

dia corresponent, per qualsevol mitja idoni i amb == 
una antelació prudencial perqUe pugui arribar a co--

neixement deIs Patrons.-----------------------------

3. La convocatoria sera única.----------------------

4. El Patronat quedara validament constituit per de-

liberar i prenc~e acords guan con.cc::;:-i::. o. la =~u~~:.=-= 

la meitat més un deIs membres que, per haver accep--

tat el carrec, gaudeixin de la condició de Patrons.-

5. Els patrons no podran delegar en cap persona la = 
.... ,.. t seva represen~ac~o ~ vo .---------------------------

6. els acords s'adoptaran per majo::ia ~bsoluta dels= 

Patrons concurrents a la reilnio.-----------~--------

D 'aqUesta non:a nCl:.~5 ~'exceptua l' acord que ti~ 

gui per objecta ;ls nomenaments atribuits a l'Arti--

ele 16 . d'aquc~~s Estatuts i l'atribueió de compete~ 

cia~ d la Junta de Govern.--------------------------

Article 14.- El carrec de Patró es honorific i gra--

tult. Els seus tituIars tindrán dret al reemborsa---

ment de les despeses de desplacament que efectuln 

per assitir a les reunions i per totes les altres 

que es produe~y.in en el compliment deIs enearrecs 0= 

funcions que e~s confii el ?at=onat.----------------

C. La Junta de Govern.-----------------------------= 
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Article 1~.- A la Junta de Govern corresponen to~es= 

aquelles funcions d'administració i representació == 

que li siguien delegables pel Patronat.-------------

A rnés de les facultats que expressament 1i dele-

gui el Patronat, la Junta de Govern tindra les se---

güents:--~-------------------------~----------------

1.- Preparar l'Inventari-Balanc, els Pressupostcs i= 
~'Estat de Comptes i redactar . la Membria sobre les = 
activitats de la Fundació, que anualment s'hauran de 

sotmetre· a l'aprovació del Patronat.----------------

2.- Emetre els dicta~ens, informes i consultes qua= 

li sol.liciti el Patronat.---------~~---------------

3.- Executar els Pressupostos, vetllar l'execuc~ó == 
del Pla anual d'activitats i¡ en general, 1'ap1~ca-

ció deIs fons de la Fundació i les inversions del == 
seu capital.------~---------------------~-----------

Article 16.- La· Junta de Govern estara integ~ada --

per:------------------------------------------------

1.- El Presidente del Patronat, que pod~a delegar el 

seu carrec a la Junta, de forma expressa ,p.erna~en~= 

3, 



o temporal, en un altre membre del Patronat.--------

2.- Dos vocals, designats per acord del Patronat,per 

a un període de quatre anys i amb el vot de la maja-

ria absoluta del nombre deIs seus membres.----------

J.- El Gerent de la Fundació, que tindra veu pero no 

vot,només tindra vot si pertany al Patronat.--------

4.- El Director que tindra veu pero no vot, només = 

tindra vot si pertany al Patranat.------------------

.5. - Actuara com a Secretari, qui exerceixi aquest == 
mat~ix ,carrec al Patranat, pero només t~ndra vot si= 

hi pertany.-----------------------------------------

Article 17.- La Junta de Govern es reunira sempre == 
que ha sal.lici ti qualseval dels seus camponents" i= 

, . 
almenys un cap cada dos mesos.----------------------

--- Els acords es prendran per majoria del noropre --
, 

deIs seus membres; en cas ~'ernpat decidira el vot --

del President.--------------------------------------

Article 18.- l. Amb l'objecte de facilitar el compli 

~ent de les seves funcions i responsabilitats, la == 
Junta de Gavern podra atorgar poders amb facultats = 
determinades i inidividualitzades en benefici de pef 

sanes de la seva lliure elecció, i sempre dins les = 
:acultats que li hagin estat delegades del Patronato 

2. De l'atorgarnent de poders haura de ser informat = 

6S 
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el Patronat en la primera reunió que celebri.-------

3. si els poders fossin conferits a alqun deIs mem--

bres de la propia Junta de Govern, caducar·~n, quedant 

sense cap validesa i efec~e, quart aquest cessi e~== 

les seves funcions a l'esmentat organ.--------------

4. En cap cas podran ser objecta de pcde~ ~ delega--

ció les facultats consginade~ en els pa=±s~afs nú~e-

.ros .1, 2 i 3 de l' Article 15 d' aques~s Estatu~s. ----

5. La facultat que es reconeix a la Junta de Gover~= 

en aquest article no sera obstacle perque el Patrc--

nat, en l'exercici de les funcions que li correspo--

nen en plenitud, confereixi poders, amb f·~n~.ions ce-
~erminades, en favor de qualsevol perso~a, dintre == 

els limits legals.-------~-------------~-----------

Article 19.- El Gerent del Patronat sera l'~~car=e--

gat permanent de la gestió economica de la 

en coordinació a~~ el Consell de Diracció, 

- .. .. 
:'..:.~cac:.o, 

c.el qual= 

forrr.ara part, i segons les directrius aprova=es pel= 

Pa~ronat i la Junta de Govern: en ¿e?en¿rin ~ls S6r-

veis adillinsitratius i el Cap de Personal.----~------



" \ ' 1) 

D. El Director i el Consell de Direcció.----------= 

Article 20.- Al Consell de Oirecció li correspon la= 

proposicíó í execució de les linies d'actuació de la 

FUndació, en allb que fa referencia a l'orientació = 

í activitat artistica, aixi com la coordinació i su-

pervisió de totes les activitats acordades pel Patro 

nat de la Fundació.---------------------------------

Aiticle 21.- El Director sera nomenat pel Patronat,= 

per un periode establert de comú acord, renovable == 
tantes vegades com calgui.--------------------------

--- El Patronat podra nomenar més d'un Director,fent 

constar en l'acord de nomenament les circumstancies, 

funcions i caracteristiques d'aques~a plural~tat.---

Article 22.- Existira un Consel!' de Direcció, que 

assitira el Director en les seves funcions. A més 

del Director i el Gerent,l'integraran els membres de 

l'equip (Caps de Departament, Seccions, Oficines i = 

altres unitats funcionals contingudes a l'organigra-

=a íntern), proposats pel ~irector i no~enats pel == 
Patronat.-------------------------------------------

--- El nomenament deIs membres del Consell de Direc-

ció, a excepció del Gerent, sera per al mateix peri2 

~e que per al Director i cessa=an amb aquest.-------

:r~icl~ 23.- Seran funcions del Consell de Direcció: 
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1.- La proposició i execució normal del Pla anual == 
d'activitats.--------------------------------~-----~ 

2.- L'elaboració de l'avantprojecte de Pressupost.--

3.- La redacció de la Memoria anual d'activitats.---

4.- La formulació del Balan~-Inventari.-----~-------

5.- La coordinació de les diverses unitats estructu-

rals de la Fundació.--~-----------------------------

6.- La resolució de le~ incidencies rnenors sorgides= 

en el funcionament.---------------------------------

,7 • - Le: real tizac ió di acti vi tats de to+-.a mena, seü:p:-e 
- -

dins l'esperit de les directriusformulades p.0l pa-:--

tronat i la Junta de Govern.------------------------

--~ El Consell de Direcció es reunira, al ~e~ys, ~~a 

~egad~ al mes.--------------------------------------

Art icle 24.- El Patronat, en ús de les seves atri~~ 
- -
··'·cions, establira per la via normativa l' est::uctura, = 

organigrama,funcionament i regim interior de les di-

verses unitats funcionals en crue calgui o~ganitzar = 

\ l_e_s_a_c_t __ i V __ i+-_ .... a_ ... _l-s __ d __ e la Fundació.-----------------------

~ TITOL - IV -----------------------

r~ ... ____ .. ... --.. --4 .. --
- '''- . lo . • r ' 1 

: ..... ! " . ~ . " : ~ ;. "", I t • ,: , r.. ' (,. 

.!.\: •• ~ ~ ••• , '.' .. :. : --_.---._----... _ .. -
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PATRIMONI I ~GIM ECONO~IC------------------------~-

Article 25.- l. El P'atrímcni de la Funcació pot es--

tar constitult per total classe de béns.------------

2. La dotació de la funclació est4ra formada par l~s= 

aportacions realitzades pels fundador s a l'acte cQn~ 

titucional i pels béns que d'ara endavant aportin == 
per qualsevol deIs mitjans admesos en dret, quan ~l= 

Patronat acordi acceptar-los precisament par aug=e~

tar la dotació o capital fundabional.---~-----------

3. La resta deIs béns que en e.l :::tur adquireixi la 

Fundació tindran la cons 5.=i~ració de fruits o rende's= 

i es destinaran a i:,~reJnentar les que anualment --

s '-apliquin a les (ltencions i" finalitats de la Funda-
. . 

ció.------------------------------------------------
Articlé 26.- l. El capital o dotació sera invertit = 

pel patronat, per ,al compliment di~ecte de les fina-

litats fundacionals, en béns imm,obles, instal.lacions 

i béns mobles adquats i en béns fructifers.-----~---

2. El Patronat, amb objecte de conservar la utilitat 

i rendiabilitat del capital, podra alienar els béns= 

de qué es composi per a reinvertir el seu producte a 

d'altres més adequats o fructífers, que s'integraran 

a la dotacié.---------------------------------------, 

Article 27.- El Patronat decidira l'assignació i 
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aplicaci6 deIs recursos economics de :a Fundació, == 
d~stinant a la realització de les se~es activitats o 

fj~alitats la part de les seves rences i ingresscs= 

que en cada moment sigui convenient, =~ res;e~te 

als limits que esableixen o puguin eS-::2.~lir en el 

f~t&~ leslleis.----~----------------------------~--

A~ticJe 28.-El Patronat procurara el =axi~ ir.c=en=n~ 

deIs recursos de ia Fundacio i la mes g=an seg~ret=~ 

i est~bilitat del seu patrimoni.--------------------

ArticIe 29. - En la custodia.dels béns =el patr:"r.tor.i= 

de la Fundació s' acornpliran les 5egúe::~s regles: ---,'-

a) Els béns imrnobles i d=ets reiaIs s'~::scriu=an E~= 

el Registre de la Propietat, a nom ce :2. Funcació.--

b) Els títols, valors públics o priva~s, de renda == 
fixc o variables, es dipositaran a nc= =e la ?~nda-

ció en establiment bancari amb seu a ::a~2.lunya, c;ie--

signat pel Patronat.--------------------------------

c) Els altres béns mobles, els titols de pro?ie~at,= 

els resguards de diposit i d'altres ¿=~~en~s a==:--
ditatius de drets deIs que sigui tit~:== la :~::=2.---

\ 
\ 
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ció seran custodiats pel Patronat.-----------------~ 

d) Tots ' els béns de la Fundació serán objecte d'in--

ventari en un Llibre de Registre de Patrimoni, a ca-

rrec del Patronat.----------------------------------

Article 30.- Cada any la Junta de Govern formulara i 

sotmetra a examen i acord del Patronat un Inventari-

Balan~, tancat a trenta-u de desembre, el Pressupost 

d'ingressos i ' despeses per a l'exercici següent, --

l'Estat de Comptes que contingui la liquidació del = 

Pressupcst de l!anualitat tancada i una Memoria de = 
les activitats realitzades durant l'any i de la ges-

tió econé~ica del patrimoni.----------------~-------

El ?atronat haura de deliberar i acorda~ sobre = 
els docu~ents que se li sotmetin dintre els tres me-

sos segfrents al tancament de l'exercici.------------

---------------- TITOL - ' V ----------------------
EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.----------------------------

Article 31.-L'extinció de la Fundació podra ésser == 
acordada pel patronat quan les circumstancies , eviden 

ciln la necessitat o justificada conveniencia de di-

ssoldre-la, tenint sempre en compte la voluntad deIs 

fundadors manifestada a l'acte constitutiu i en 

aquests Es'tatuts, previa aprovació del Protectora't, = 
d' acord amb 1 "article 14.1 de la Llei. ---------------
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CLASE B.a CINCO PESETAS· 

--- En cas d'extinció, el Patrimoni fundacional, una 

vegada liquidat pel Patronat, es destinara a altres= 

entitats públiques o privades ~~e, sense anim de lu-

cre,es dediquin a activitats analogues a les d'aque~ 

ta Fundació, i en defecte d'aquestes, a la Generali-

tat de Catalunya.-----------------------------------

El Patronat, una vegada liquidat el patri!noni, o;' 

aecidira el seu des tí d'acord a~ allo estab~e=t e~= 

el paragraf anterior.-------------------------------

Disnosició addicional transitoria nrimera.- Fins ~~e 

~~ es completi el procés de nomenament del Patronat= 

exerciran les seves funcions els patrons ey.~sten~s = 
.~~nse restricció ni limitació de cap mena. De la ma-

teixi manera es procedira en cas de produir-se va---

cants posteriors, sigui quin sigui el nowbre d'aques 

tes i la categoria de patrons als que afec~in, se~--

pre que el nombre de patrons que pertanyen al Patro-

nat sigui ' coro a minim de tres.----------------------

DisDosi~ió addicional t~ans~toria secona.~:a ~=~=e=a 

renovació de patrons temporals, als quatre a~ys de~= 



seu nomenament, s'aplicara a la meitat deIs seus mem 

bres, establerts per sorteig, produlnt-se la renova-

ció de l'altra meitat al cap de dos anys, de manera= 

que en el futur la meitat deIs patrons temporals es= 

renovi cada dos anys.-------------------------------

Disposició final.- En allo que no sigui previst en = 

els presents Estatuts, sera d'aplicació la Llei --

1/1982 de 3 de marc sobre Fundacions Privades, dictª 

da per la Generalitat de Catalunya i les disposi---

ci.ons que en el futur es poguessin promulgar i que= 

la substituissin,. completin o modifiquin. Montse---

rrat Sunyer = Joaquim Gubern = Josep Mas = Joan Bo-

rra~ = Frederic Amat = Fabia Puigserver = Josep --. 
Montanez = Lluis Pasqual = Carlota Soldevila = R.M. 

Sardá = Roser Marc~ = 'J. M. Arrizabalaga = A. Dal--

mau = Rubricats.------------------------------------

~: Copia lliurada per "TEATRE LLIURE-TEATRE POBLIC 

DE BARCELONA,FUNDACIO PRIVADA, en vint fulls de papel 

del Timbre de l-Estat de classe Ba., seri~ OJ.,nGme-

ros 3001434,300433,3003532,3003431,3003430,3003429,= 

3003428, 3003427,3003426,3003425,30034·24,3003423, == 

3003422, 3003421,3003420,3003012, 3003011,3003010,== 

3003009, 3003008, Barcelona, a divuit de Mar~ de mil 

nou-cents,vuitanta vuit.- DONO FE.- Mezquita - Rubri , . 

cado.-----------------------------------------

ES COPIA fidel del seu original, i a utilitat de "TEATRE 
, 
: . 
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LLIURE-TEATRE POBLIC DE , BARCELONA, FUNDACIO PRIVADA",queda 
estesa en vint fulls de 'paper del Timbre de l"Estat de c1a" 
sse 8a., serie OK.,núrneros: 1.471.853 al 1.471.863, ------
1.471.783 al 1.471.786, 1.471.864 al 1.471.867,1.469.083 y 
el present a las que s"adjuntan onze fu11s en paper del=== 
Timbre de l~Estat de c1asse 8a.,serie OR.,números: ------------
1.471.954, 1.471.953, 1.471.952, 1.471.852,1 : 471.950, =~== 

1.471.949, 1.471.948, 1~ ~ 471 .. 947, 1.471.946,1.471.945 Y = . 
1.471.944, signades, fi 
ge11ades a Barcelona "--"""""-"'" 
vuitan~a VU~~~7 DONQ 

$¡#;~:f;[~ 
~ ~ r." ,'~·~.-\ I '..; I f,.~ 
~ .. .. .... ". : ~ ·h:. .'::~ 

~,-.~: .. ::. : ~" ' . ..' .~: ~~ 
~~ .. . . ::.~ 
~# ~" '. : .. ..~. 

-_' . ' t"o - "t 
~~""I ~ • ••• ' . . . .' \ ', {' 

• • ". ;", • • 'lb 
( '. I ' . . , .\,;" " 
lo( I..i{' ~\ Oo' • 

rubricades i degudament se-
d"agost de mil nou-cents --

\ 
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