
JAVI ER ALCÁNTARA-GARCÍA fERREI RO, com a Vicese<:retari del Patronat de la 
FUNDACIÓ FACTOR HUMA 

CERTIfICO: 

1r. Que a " Acta de la f undació factor Huma corresponent a la Junta del 
Patronat que va teni,. lIoc el dia 18 de juny de 2.015, a l'Espal Barcelona del Port de 
Barcelona (edlficl World Trade Center', Muelle de Barcelona sin, de Barcelona, s'hl 
recu llen els partlculars segOents: 

A. Que van assistir a la Junta la majoril!! deis membres del Patronat, pel que va 
quedar valldament constit u"lt: per prendre acords. Que va actuar com a PreSldent, la 
UNJVERSITAT POMPEU f ABRA representada pel senyor Joan Pau Juste 1 com a 
Vicesecretarf, el senyor Javier Alcántara-Garda ferreiro. 

B. Que l'Acta va ser aprovada per unanimltat I signada pel Presldent i el 
Vicesecretarl . 

C. Que entre els acards sotmesos a dellberació i votaci6, el Patronat va adoptar 
per unanimitat. els següents: 

3. Modifi cad o deis articles 9.2, 9 .3 , 14.7, 16.2, 19 i 19.1 deis Estatuts de la 
Fu nd ació Factor Huma . 

Justificació. 

Primer. - Atesa la necessitat que !'artlc!e 9.2 deis estatu ts ha de renect!r les entitats 
que integ ren el patronat de la Fundacló, es pro posa modificar aquest article per poder 
donar cabuda a aquestes entitats ja que fins ara, el fe t de nomenar o cessar patrons 
comportava obligatoriament la modificadó d'aquest article deis estatuts de la Fundacló 
1, amb la nova redaccló de I'article 9.2 que es propasa s'evita ra haver de modificar els 
estatu~ cada vegada que es nomeni o cess; algun patro. 

Segon.- Ates que concorren raons que justifiquen la necessitat de modificar el 
Patronat de la Fundació en el senti t d'actua litzar la vicepresidencia, donada la 
quantitat de felna que assumeix, mitjam;ant la regulllció de les figures jurídlques de la 
vicepresidencia primera I de la vicepresidencia segona, es proposa poder fer la 
dlstrlbuci6 de carregues de feina entre ambdues vicepresidencles 

Tercer.- Modificar els articles 9.2, 9.3, 14.7, 16.2, 19 i 19. 1 deis estatuts de la 
Fundacló. Aquesta modificacló deis estatuts s'efectua per acord unanime del Patronat, 
salvaguardant les fi nalitats primordials de la Fundacl6 manifestada pels fundadors i 
respectant la voluntat deis fundadors. 

Articles 9.2 S'inclou la reg ulacló de les entitats que integren el Patronato 

Articles 9.3 , 14.7, 16.2, 19 i 19. 1 S'inclou en tots ells, la regulació de les figures 
jurfd lques de la vicepresidencia primera I de la vicepresidencia segona. 

9 . caMPoslclÓ I ESTRUCTURA 

9.1 la representaci6. el govern I i'administraci6 de la Fundaci6 corresponen al 
Palronat, sense perJudici de la delegacl6 de facultats que pugui acordar en 
algú deis seus membfes. i en el DirectorIa general. TIndra un nombre mlnim 
de 3 i un maw.im de 40 membres. 
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El Patronal és I'Or9ao suprem de la Fundaci6, ¡ té les funcions i facultats que li 
atribueixen aquests estatuts j lotes les alifes que la lIel no Ii prohibeixi 
d'el(ercir. 

El Palronal designara i cessara als seus membres. 

9.2 El Patronal de la Fundació s'integrara per les persones jurldlques 
designadcs poI Patronal d 'antre les entltats especia/ltlades en 01 foment 
del potencial deis recursos humans. 

9.3 Cada membre del Patronal té dret a un vol. 

El Patronal des ignara un Presidentla, un Vicepresidentla primer/a i un 
Vicepresidentla segonl8. 

El Patronal designara unta secrelarila j unla Yicesecretari/a, que podran no 
ser palroos, j en aquest assistlran amb veu I sansa vol a les reunions I també 
en aquest cas el secretaria I el vicesecretarila lenen el deuro d'advertir sobre 
la legaJitat deis acords que pretengui adoptar el patronal. 

9.4 En cas que desaparegul qualsevol deis organismes o enlitals esmentades, 
poI ocupar el seu !loe la persona Que exerceixi el earree equivalenl del nou 
organisme que el substitueixi. 

9.5 En cas que els patrons siguln persones juridiques, s'hauran de ler representar 
en el Patronal per una persona física . Els membres del Patronal han 
d'acceptar expressamen\ el carree de patro. 

9.6 L'exercici del carree de patró, en el cas Que recaigui en persona fisica, és 
personaHsslm. Malgrat aixo, els patrons poden delegar per escril el vol. 
respecte d'aetes conCle!s, en un alife patró. En el cas deis cridals a exerdr 
aquesta fundó per raó deis canees Que ocupin, podra actuar en el seu nom la 
persona a qui correspongui la seva substUueió, d'acord amb les regles de la 
inslitueió de Que es traeti. 

9.7 Sera obllgació deis patrons: 

a) Fer que s'acompleixin eslrictament els !tns fundaciorlals, d'acord amb el que 
disposen aquesls estatuts. 

b) Administrar els bens I drets que integren el patrimoni de la Fundaci6, 
proC\Jranl I"obtenció de la maxima rendibilital d'aeord amb les cireumsténcies 
econ6mlques de cada momenl 

el Servir el carree amb la d~igeneia d'un bon administrador o una bona 
administradora. 

14. SESSIONS 

14.1 El Patronal es reunira eom a minlm, dues vegades a I'sny, una dins deis sis 
primers mesos de cada exereici, i I'allra dios del Quart trimestre de cada any 
natural. 

14.2A la reunió del Patronal que es celebrara dins deis sis primers mesas de 
I"exercicl procedira I'examen 1, si es el caso 1"aprovació deis comples de 
rexercici anterior i de les mem6ries d'actlvitats. 

14.3A la reunió a celebrar dins del quart trimestre de I'any s'haura d'aproV<lr el 
pressupost i determinar les <letivilals a desenvolupar durantl 'exercici sagüent. 

2 



14.4 En tOles les sessions es podra procedir a la discussió i resolució de 10ls els 
assumples i proposicions que inclagui en I'Ofdre del dia el presidentla, sia a 
inlclatlva propia sia a petició, com a mínim, de la quarta part deis membres del 
Patronal. 

14.5 En totes les sessions del Patronal es podran adoptar aCOfds sobre qualsevol 
qüestió prevista en I'ordre del dia de la convocatótia i que sigui competencia 
del Patronal. 

14.6EJ Patronat s·haura de reunir sempre que ho consider; oportu el President. a 
iniciativa pr6pia O a sot·licltud formulada a I'efecte per la quarta part deis 
membres del patronat, els quals hauran d'lndlcar en la sol· licitud els 
assumptes a tractar en la citada reunió. la petlcló s'haun} d·adrelfélr al 
presidentla del Palronal o a la persona legitimada per fer la convocatOria la 
quaJ haur3 de convocar la SElssló sor·licltada per lal que aquesla se celebrl 
com a maxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepcló 
de la sol-lidtud. En ¡'ordle del die de la convocatÓf"ia s·hauren d'indoure 
necessarlament els assumptes que hag!n esla! objecte de sol· licitud, i el 
presidentla podr3 inclOure aquells allres lemes que estimi oportun,. 

14.7 Les reunlolls del Patronal, seran convocades pel presidentla O, en CDS 
d'absimcia o fmpossfbilitat d'Dquest, pel vicepresidentla primerla o, en 
ces d'absencia o Impossibilitat deIs dos anferiors, pel vicepresidentla 
s890nla. 

16. CONSTlTUC.O DEL PATRQHAT 

16.1 Per a la val ida constilucló del Patronal sera necessari un quOrum mfnim 
d'assisténcia, presenclal o degudament representada, d'un te~ deis membres 
integrants en aquel! mamenl de I'esmenlal Organ. 

16.2 Les sessions del Patronat seran presldldes pel seu presJdentla, en 
absimcia d 'aquest pel vicepresldentla primerla 1, en absencla deIs dos 
anteriors poi vlcepresldentla segonlao 

16.3 El presidenVa podré convidar a assistir a les reunions a aquelles persones 
que consideri oportu, les quals Ilndran veu perO no vot en aquells assumples 
respecte els quals el presidentla als pugui demanar informació. 

19. DEL PRESIOENTIA OEL PATRONAT I OELS VICEPRESIOENTS 

19.1 El presidentla del Patronat, que ha sera a la vegada de la Fundació, en la 
sova absencia el v(cepres(dentla primerla, i, en I'absencia deIs dos 
anterlors é l vicepresidentla segonla, representara a la Fundacló en jud(cl 
i fora de judlci, sa lva l e/s casos en que el Patronat o el propl presiden tia 
designin un al/re representant especial. 

19.2 Sanse perjudicl dOaltres lacullals que pugui delegar-li el Patronal i de les que ti 
deleguen els presenls Eslaluls, al presidentla li corresponen les fundans 
sagüenls: 

a) Convocar les sesslons del Patronal: 
b) tenir cura que en les convocatóries, constilucló I celebracl6 de les 
sessions s'observin les formalilals establertes per aquesls Eslaluls i per la 
Llei; 
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e) presidir les sessions del Patronal a qué assisleixi, dirigínt els debals 
d'acord 8mb I'ordre del dia ¡ resolen! els dubtes formals i reglamenlaris que 
poguessin plenlejar-se; 
d) aixl matelx aulorilZara 8mb la seva signatura les actes de les sesslons 
del Patronal que hagi presidít, visan! quantes certificadons d'aeles de la 
FundaCió slguin emeses pel sactelaril:Jria. 

9. Atorgament de facultats a l Prasident per ter les modiflcacio ns no 
substancia ls als Estatuts que demani el Protectorat. 

Facultar al President del Patronat perque Introdueixi les esmenes no substancials al 
text d'aquests Estatuts que siguin requerides pel Servei de Fundacions, necessaries 
per la seva aprovaci6. 

10. Oelegació de facu ltats. 

Facultar expressament al Secretan i al Vicesecretari del Patrooat per a que, qualsevol 
d'ells, solidar ia i Indistintament, en nom i representació de la Fundació, procedeixi a 
I'execucló deis acords anter iors, portar a termlni quants actes es precisin per a la 
efectlvltat de qualsevol acord adoptat a la present sessló I elevar a públlc els 
precedents acords, atorgant una o mes escrlptures públiques comprenslves deis 
mateixos, inelos la esmena i rectificacló en els terminis mes amplis. 

Perque consti, signo aquest certificat amb el vist-¡-plau del President, a Barcelona, a 4 
de setembre de 2.015. 

Vist-¡-plau 
President 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Senyor Joan Pau Juste 

El Vicesecretarl 
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