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ESTATUTS DE LA FUNOACIO •rnstitut d'Humanitats de Bárcelona~ 

TITOL I 

NORMES GENERALS 

Article prime~.- La Fundació nrnsiit~t d'Hum~nitats de Barce

lona", reg~lada per aquests Estatuts, és- una Fundació. privada, -

subjecte a la legis1aci~ de la Generalitat de Cataluriya . 

. Ar..tic·i-~ · s eg.on.- la Funda ció _té ' perso'n:ál i tai. :i pléna .. cap.a el. t 'at 

juri.dica .. i - .. d'obrar i, per t¡y1t, pot -~rdq.u_ ir-ír~ po_sseir, administrar,_ 

alie'hqr J ·gr:~~var '~ata classíe da ti~ns·; dre-~s'·, nio:bi:es i immci'!ll'es; :.:.··· . . .: . . . . . 

concerta~ ciperacions. crediticia~ i c~lebra~ coniractes; obligar-

S e , t r a n S i g ir Í r. en U n C Í a r d re t S ; prO m O U re , : COn t e S.t a r i S e 9 U ir 

procediments judicials i administratius i exercitar accions i pre

tensions davant dels jutjats i Tribunals de Justicia, ordinaris i 

especials, el Tribunal Constitucional i els Organismes i dependen

cíes de l'administració pvblica i qualsevol altres de l'Estat, Co

munitats Autonomes, Provincia, Municipi i restants Corporacions i 

ens públics, sense perjudici de les facultats del Protectorat. 

Article tercer .- la Fundació, amb total respecte a allá esta

blert per les Lleis, es regira endemés par la voluntat dels fun

dadors, manifestada en aque-sts Estatuts i e n 1' escr i ptura de cons

titucio, i per les dispos icion s que en interpretació -i desenvolu

pament d'aquella voluntat estableixi el Patronat. 

La Fundació rea litza rá les seves activitat s principalment a 
Catalunya. 



La Fundac16 ti el seu do•icili a la ciutat de Barcelona. 

carrer de La Rambla, n9 99. 

El Patronat podr~ lliurament traslladar la seu de la Fun

dació, sempre, perb, dintre d'aquesta ciutat. El trasllat de 

domicili haur~ d'inscriure's en el Registre de Fundacions de 

la Generalitat . 

T!TOL II 

OBJECTE DE LA FUNOACIÓ 

Article guart.- 1. La Fundació té per objecte lá promoció, 

el foment, la div~lgació i la defensa de la cultura, · sota ~~

qualsevol forma d'expressió, entre la ciutadanía , així ·com fa

cilitar la seva projecció internacional i assegu~ar lá recep-
. . 

ció de les di verses formes de cultures foranies ·. 
'· 

2. E na part:ícular, ·fa Fundació podr~· · ~~·ear· i convocar pre

mis, instituir beques i ajudes per als ci utada~~ ~ ~~m~ntar so

t a qualsevol forma d'expressió la cultura i 1~ ~~v~ ~~vulgació, 
promovent els intercanvis culturals tant amb altres ciutats, -

nacionalitats i regions de l'Estat com d'altres Estats i nacio 

nalitats estrangeres. 

3. La Fundació, espec ia l ment i per fer acomplir el s seus -

objectius, podre organit~ar i finan~ar, per si ~ateixa o en -

col-laboració amb d'altres entitats públiques i privades; ac

tivitats que tinguin per objecte l'estudi i l'aprofundiment de 

qualsevol dels aspectes relacionats amb l'ámbit de la cultura. 

4. A fi de difondre les activitats de la Fundació i les in 

vestigacions i estudis realitzats amb el seu ajut o relacionats 

amb els seus objectius, podra també editar, finan~ar o subven

cionar publicacions. 

Article cingue .- L'anter ior enumeració d'objectius o fina

litats de la Fundació no té caracter limitatiu, ni comporta --
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l'obligatorietat d'atendre'ls a tots, ni tampoc un ordre de 

prelaciá entre ells. 

El Patronat gaudeix de plena llibertat per a seleccionar 

entre els objectius esmentats el ·que consideri más oport~ o 
. -~ 

adequat a les circu~st~ncies, o, fins i tot, d~ _realitzar-ne . ~·. 

d'altres que acompleixin igualment les seves finalitats essen-

cials i ia voluntat dels fundadors. 

' . •' 

Article sis~~- la Fundació ap~icar~ el~ _ seus recursos a 

les persa nes· o en ti tats que j u stif:i.q_u i .n ~.eri ');~ per aixo, d' a.-
~ ' ~ ·: . .: ..... .~ : . ... .. 

cord - amb les ·:bases -~1,.1e aprovi.' el Patronat . 
•' ' ,. . . . . . 

. . ·. 
TtTOL III 

ORGANS DE LA FUNOACIO 

A. Disposicions generals 

Article sete.- El govern, l'administració i la representa

ció de la Fundació, corresponen, d'acord ambla distribució de 

competencias que s'estable~x en aquests Estatuts, al Patronat, 

al Consell Executiu, al President i al Director de la Fundació . 

Els brgans de la Fundació exerciran les seves respectives 

funcions i competencies amb independencia i sense ~ltres limi

tacions que les que estab leix in aquests Estatuts i les Lleis, 

amb escrupulós respecte a la vol u ntat dels fundadors, pos ada 

de manifest a l'escriptura de const i tució i als Est atuts . 
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B. El Patronet 

Article vuite.-1. Correspon al Patronat la intarpretació, 

el desenvolupament i l'execució de la voluntat manifestada -

pels fundadors en l'escriptur~ de constitució i en aquests - 

Estatuts, i, en general, tates les facultats i funcions no re

servadas a altres brgans per aquests Estatuts. 

2. Igualment co~respon al Patronat: 

a) Oirigir el funcionament intern de la Fundaci6, tot esta
blint-ne els Reglaments que consideri convenients. 

b) Decidir d'entre les finalitats fundacionals aquell~s que 

hagin de ser ateses prioritariament. 

e} Nomenar i separar lliurement el _personal directiu, fa--. . . 

~ul~~ti~ • . tecnic, administratiu, · auxiliar i ·subaltern. · 
. ' 

.. 
•. :: ~.) . Fi~ al;" le·s condicions ~conomiq~es -• ~ , iaborals del persorúii7: '·,··." •• ·: . ; . 

1 -· -· . . 
e) . ~ .~~o,var les· bases per a l -a destl'nil"ció · dels recursos. 

f) Determinar l'aplicació de les inversions a realitzar . 

g) Aprovar el pressupost, així com l'estat de comptes. 

h) Acordar l'alienació i la gravació de béns immobles i dels 

valors mobiliaris qua no cotitzin en bors a . 

i) La modificació dels Estatuts. 

j) La dissolució del Patronat. 

k) L'aprovació i modificació del Reglament de Regim Interior. 

1) El nomenament i atr i bució de com petencies al Conse l l Exe

cutiu . 

Tot aixó, sense perjudici de les facultats del Protectora t. 
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3. No són dele~ables les funcions establertes en els apar
tats g), i), j), k), 1) i h), si bé en aquest darrer cas, l'exe-

cució dels susdits acords podr~ ser encomenada a determin~des -

persones o organs. 

Artic le nove.- El nombre m a xim de p.atro~:ts que configuren e 1 

Pat;rona·t sera de 34. 

Article desé.~ Els patrons fins u~ m~~im . de 30, seran nome

nats pel Patronat per periodes dé : quatre ·anys. llevat dels casos 
. ' . 

de renúncia, . no podent ser reelegits m:és,· de dos .·periodes canse-·: . 

cu:ti!J.S. ~ En el · suposit de produir~s~ , vac~iits alians de fin .. alitzar ·:':: · . 
. · . • • . ·r . • . •. . 

el _p.er_i9de de mandat dels patron~ , . ~:el~ .. ~legits · ho seran tant ~ois . · ·. 

fins a completar el termini que :' manqú i' .; firi·s el ptoper nomename·n·t ~ .. 

Cas de renúncia dels patrons, el Patronat procedirá, en la 

primera reunió que es celebri, a substituir els cessants. 

El Patronat es renovará per 'meitat cada dos anys, determi

nant la sort per inseculació els primers patrons cessants. 

Article onze.- ts vol unta t de la Fundació que formin part 

del Patronat, l'Excm . Ajuntament i l'Excma. Oiputació de Barce

lona, les quals Institucions hauran de fer-se representar en el 

Patronat per dues persones fisiques cada una . 

Article dotze .- S'estableixen dues Presidencies d'honor de 

la Funda ció que correspondran a 1 '.Alcalde de Barcelona i al Presi

de nt de la Oiput ació de Barcelona. 

Article tretze . - Els memb res del Patronat entraran en fun 

cians de spré s d'haver acceptat expressament el carrec. 



C. Preaid•ncia del Petronet 

Article catar~,.- 1. El Pétronat designará, per majoria 

absoluta del nombre dels seus membres, 1 d'entre aquests, un 

President i dos Vice-Presidents. 

2. Correspon al President del Patronat: 

a) Convocar, presidir, suspendre i aix~car les sessions 

i decidir els empats~amb el seu vot de qualitat. 

b) Exercir, en cas d,urgencia i donant-ne compte al Pa

tronat i al Consell Executiu en la primera sessió que celebrin, 

les facultats de realitzar tata mena d'accions, d'excepcions, 
de recursos i de reclamacions judicials · i admiñisttatives, en 

defensa dels drets i interessos de la Fundació~ · 

.. , 

e) Ostentar la representació ·de " la Fúñdació. 

e) Els· al tres actes que el Patrcnat ' lií· delegui, . dins ·de . : • 

les ·s~ves atribucions. .. . ., , ... • • 1 - • 

' . 

. .: . . . ; ~ • t 

3. Els Vice-Presidents exerciran les funcions propias del 

President en els casos d'absencia, malaltia o impossibilitat -

d'aquest. 

Article quinze.- El Patronat nomenara un Secretari, que 

podra na pertanyer al Patronat. En aquest cas tindrá dret a -

assistir amb veu pero sense vot a les seves reunions. 

El Secretari redactara les actes de les reunians del Pa

tranat, que autori tz ara el ·Preside nt i amb e 1 se u ~ist-i -p la u 

expedira les certificacians. 

Al llibre d'Actes s'hi fara constar: la llista d'assis

tencia a cada reunió, la forma i resultat de les vatacions i 

el text literal dels acords que s'adoptin. 
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D.Regim de Sessions 

Article setze.- El Patronat es reunira quantes vegades 

ho decideixi el seu President o quan ho sol-liciti la tercera 

part dels seus membres. 

En tot cas, s'haura de celebrar · al menys una sessió ca

da semestre. 

2. Cursará la convocatoria el Secretari per manament del 

President, per qualsevol mitja id-ohi, · amb una setmana d'antel- · ··= 

la ció. Ery la convocatoria ~s fará· :constar 1' ordre del di a·;-. l'a ·· .. ·· 

z ;docunientáció 'relativa al ~a-te'i: ·~:; ·, el· 1-ioc ·;. la ·data i 1 'hora· ·d·e : ·. ·. 

.. . ,, 

la· reunió. Dúrant la sessió no ~·s ·~rodr·an .. incloure altres qüe·s...: ... ~· : ·:· 
'. ~ . :"' , . 

tions que les fixades expressament en l'ordre del dia. 

3. La convocatoria sera única. 

4. ~1 Patronat quedará validament constituit per delibe

rar i prendre acords quan concorrin a la reunió un tery dels 

seus membres. 

S. Els patrons no podran delegar en cap persona la seva 

representació. 

6. Els acords s'adoptaran per majoria dels patrons con

currents a la reunió. 

D'aquesta norma s'exceptuen els acords que tinguin per 

objecte la modi ficació dels Estatuts, la dissolució del Patro

nat, l'aprovació o modificac~ó del Reglament de Regim interior, 

el nomenament i atribució de competénc ies al Consell Executiu, 

que haura de fer-se per majaría de dos ter~os . 

AM21551
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Article disset~.- El c'rrec da patr6 ds honorific i gra-

tui t. 

E. El Consell Executiu 

Article divuite.- Al Consell Executiu corresponen totes 

aquellas funcions d'administració i representació que li si

guin delegades pel Patronat. 

A m~s de ~es facultats que expressament 11 delegui el -

Patronat, el Consell Executiu tindra les següents: 

1. Preparar l'Inventari-Balan~, els Pressupostos i l'es

tat de comptes i redactar la Memoria sobre les activitats de -

la Fundació, que anualment s'hauran de sotmetre a l'aprovació 

del ~atronat. 

2. Propasar al Patronat la concessió d'ajudes economi~ues, 
subven~ions i beques, i, en general~' l'aplicació dels fons de 
la Fundació i les inversions d~l s~u · capi~al. 

Article dinove.- El Consell Executiu estará integrat per: 

a) El President del Patronat. 

b) Els dos Vice-Presidents, designats per acord del Patro
nat, d'entre els seus membres. 

e) Dos vocals designats, un per l'Ajuntament de Barcelona 

i l'altre per la Diputació de Barcelona, d'entre els nomenats -

en virtut de l'article lle. 

d) El Director de la Fundació. 

e) Actuara com a Secretari qui exerceixi aquest mateix -

carrec al Patronat, pero úniéament tindra vot si .pertany al Pa

tro nat. 

AM21551
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Article vinte.- El Consell Executiu es reunira sempre 

que ho sol-liciti q~alsevol dels seus components, i al menys 

un cap al mes. 

Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus 

m~mb~es; en cas d'empat decidir~ el vot del President. 

Article vint-i-une.- 1. A l'objecte d~ facilitar el com

pliment de les seves funcions i responsabili~ats, el Consell 

. podra atorgar poders amb facultats determinadas i individua- 

litzades a persones de la seva lliure elecció, s~mpre dintre 
' . 
d; les facultats ' que li hagin ~sta~ delegadas pel Patronat-

2. De 1' atorgament de poders haura de ser informat el · -

Pa\ronat en la primera reunid que ~elebri. -

3. En cap cas podran ser objecte de poder o delegació -

les facultats consignadas en l'article divuité d'aquests Es

tatuts. 

4. La facultat que reconeix el Consell en aquest arti

cle no sera obstacle perque el Patronat, en l'exercici de -

les que li corresponen en plenitud, confereixi poders amb -

funcions determinadas a qualsevol persona, dintre dels limits 

legals. 

Article vint-i-dose.- Quan la complexitat de les tas-

ques de la Fundació ho requereixi, i, a proposta del Consell 

Executiu, es podran crear altres carrecs en la Fundació, les 

funcions dels quals i llur ~ontractació seran establertes pel 

Patronat. 



\ 
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F. El Director de la Fundaci6 

Article vint-i-tres~.-1.El Director de la Fundació sera 

nomenat pel Patronat. 

2. Són funcions del Director de la Fundació: 

a) Executar elf acords del patronat 1, en el seu cas, -

del Comité Exec~tiu. 

b) Formular el projecte de pressupostos i la proposta de 

les activitats de les arees o Departaments, aixi com de les 
comissions i grups de treball que es puguin crear. 

e) Coordinar els directors o responsables dels Departa-

11ents. 

~ .. : 

··· d) Ass istir amb -veu pero sense · vot a les reunions .del 

Patrona~ . . 

. . 
e) Presentar davant el Consell e~ecutiú la Memória de 

le s activitats desenvolupades per les arees o Oepartaments, 

aixi com de les despases realitzades. 

f) Ordenar els pagaments dintre de . les nor mes d 1 execu

ció .del Pressupost de la Funda ció. 

TÍTO L IV 

AREES O OEPARTAMENTS 

Article vint-i-quatre .- 1. El Patronat de la Fundació 

podra crear ~rees o departaments per tal de dur a terme els 

objectius de la Fundació, determinant les funcions especifi

ques de cada area . 

2 . Inicialment es crea el · Oepartament de Relacions Ex

teriors . 
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3. Correspon igualment al Patronat, a proposta del Di

rector de la Fundació, el nomenament dels Oirectors o res-

ponsables de les arees o departaments que es constitueixin, 

aixi com la possibilitat de crear comissions i grups de tre

ball. 

. 
4. Anualment cada Oepartament o area haura de preparar 

una membria descriptiva de les activitats desenvolupades i 

el programa proposat per a l'exercici . següent, que seran -

sotmesos al~irector de la Fundació · per tal que les elevi-
a 1 Consell E·xecutiu. ' :.._ .. _ 

·. T1TOL V 

PATRIMONI I R~GIM ECONDMIC 

Article vint-i-cingue.- 1. El Patrimoni de la Fundació 

pot estar constituit per tata classe de béns. 

2. La dotació de la Fundació esta formada per les apor

tacions realitzades pels fundadors a 1' acte fundacional, sub

vencions de les Administracions Públiques, i pels béns que 

d'ara endavant adquireixin per qualsevol dels mitjans adme

sos en dret, quan el Patronat acordi acceptar-los en ordre 

a incrementar la dotació o capital fundacional. 

3. La resta de béns que en el futur adquireixi la Fun

dació tindran la consideració de fruits o rendes i es des

tinaran a incrementar les que anualment s'apliquin a les a

tencions i finalitats de la Fundació. 



; 

.. 

A~ticle vint-i-sis,.·LEl capital de la Fundaciá ser' 
invertit pel Patronat, per al complimant directa de les fi
nalitats fundacionals, en béns immobles, instal-lacions, -

béns mobles adequats i báns fructífers. 

2. El Patronat, a l'objecte de conservar la utilitat -

i rendabilitat del capital, podra alienar els seus béns per 

a reinvertir el seu producte a d'~ltres més adeqüats o fruc

tifers, que s'integraran al patrimoni de la Fundació. 

Article vint-i~set~.- El Patronat decidirá l'assigna

ció i aplicació dels recursos economics de la Fundació, -

destinant a la realització de lei seves fin~litats la part 

de les seves rendes i ingressos -que en cada mo~ent estimi 

convenient, amb respecte als limits ·que estableixen o pu-
' 

guin establir en el futur les Lleis. 
--

Article vint-i-vuite. ~ El Patron~t - p~Qc~tara el ma~im 
in~rement dels recursos de la Fu~dició i la ~és gran segu- -
retat i estabilitat del séu patrimoni. ; .... .. 

Article vint-i-nove.- En la custbdi~ dels - béns del pa
trimoni de la Fundació, s'acompliran les regles següents: 

a) Els béns immobles i drets reals s'inscriura n en el 
Registre de la Propietat a nom de la Fundació. 

b) Els títols, valors públi cs o privats de renda fixa 
o variable , es dipositaran a nom de la Fundació en l'esta

bliment bancari amb seu a Catalunya que sigui designat pel 
Patronat. 

e ) Els altres béns moble~, els títols de propietat, -

els resguards de diposit i d'altres documents acredi t atius 

~e drets dels que sigui titular la Fundació seran cu stodiats 

pel Patron at . 

d ) Tots els béns de la Fu nda ció seran obje cte d'inven

tari e n un Ll ibre-Registre de pa t r imoni, a carrec de l Patro

nat . 

_. 

:· '.:. ' ':. ~· 
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Article trent~.- Cada any el Consell Executiu formular~ 

i sotmetr~ a !'examen~ subsegüent acord del Patronat un in

ventari-balan~ tancat a trenta-ú de desembre, el pressupost 

d'ingressos i despases per a l'exercici següent, l'estat de 

comptes : que contingui la liquidació del pressupost de l'anua

litat tancada i una Memoria de les activitats raalitzades du

rant l'any i de la gestió economica del patrimoni . 

El Patronat haura de deliberar i acordar sobre els docu

ments que se li sotmatin dintre dels tras mesas següents al -

tancament de l'exercici. 

-. 
.t.· 

T!TOL VI . , 

EXTINCIO DE LA FUNOACIO 

Article trenta-ú.- L'extinció de la Fundació podra ser 
acordada pel Patronat quan les circumsta ncies evidenciin la 

necessitat o justificada conveniencia de dissoldre-la tenint 

sempre en compte la voluntat dels fundadors manifestada a -

l'acte constitutiu i en aquests Estatuts. 

En cas d'extinció, el patrimoni de la Fundació~ una ve

gada liquidat pel Patronat, es dest inara a d'altres entitats 

públiques o privadas que sense anim de lucre es dediquin a -

activitats analogues a la d'aquesta · Fundació , d'acord amb la 

decis sió que adopti el Patronat. 

: 



DISPOSICIO TRANSITORIA.- Fins que no es completi el pro

c~s de nomenament del Patronat exerciran les seves funciona -

els patrons designats en la carta fundacional sense restricció 

i limitació de cap mena. 

OISPOSICIO FINAL.- En allo que no sigui previst en els -
presents Estatuts, sera d'aplicació la Llei 1/1982, de 3 de 

mar~ sobre Fundacions~ Privades, dictada per la Generalitat de 
Catalunya i les disposicions que en el futur es poguessin pro
mulgar i que la substituissin, complementin o modifiquin . 

• 
Barcelona, mar~ de 1.988 • 

. text r.efós en virtut d'e lés.: modÍ.'ri~ació'Ms propasad es pel Pa.t 'r ·o..:: .. : ..... 

nat e~ . reunió de data 16 de mar~ . ~e ' l.988. 

--
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NUMERO 
20 de Novembre de 1. 996 3. 964 . 

COPIA SIMPLE 

ESCRITURA 
DE 

, , 
TRASLLAT DE DOMICILI. MODI FICACIO D ESTATUTS I PODER 

Atorgat peL 11 INSTITUT o'HUMANITATS DE BARCELONA" . 

~ 
. ·-

1 

AUTORIZADA POR 

JOAQUIN BORRUEL OTIN 
NOTARIO DE BARCELONA 

l vdo . Diagonal, 534, 6.", 1." 
Tels. { 

____ _. _4 ___ , .............. . 
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NúMERO TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE -------
TRASLLAT DE DOMICILI, MODIFICACIÓ D'ESTATUTS r PO-

DER.---------------------------------------------------
A BARCELONA, el dia vint de Novembre de mil nóu-cents 

noranta-sis · ·. ----------------------_.:....::..:.-_____ 4 _ . __________ _ 

oavant ' -meu, JOAQUIN BÓRRUEL OTIN, Notari de 

1' Il. lustre Col.legi de Barcelona 1 amb r -es-idencia a la 
,. 

ca pi tal, · -------------------------------'---------------

COMPAREIX:-------------------------------------~--

El senyor FRANCISCO-XAVIER RUBERT DE VENTOS, nas-

cut el dia 1 de setembre del 1939,casat, i vei de Bar-

celona, carrer carrasco i Formiguera, 21, amb D.N.!./ 

N.I.F. núm. 37.698.074-Q.------------------------------

INTERVÉ en nom i representació, com a President 

del Patronat de la Fundació Privada "INSTITOT D'HOMANI-

• TATS DE BARCELONA", domiciliada, segons els acords que 

s ' e leven per la present, a Barcelona, carrer Montale-

gre, 5 (abans domiciliada a Barcelona, carrer de la 

Ram_bla, núm . 99) ¡ consti tul: da en escr iptura autori tzada 

pel Notari de Barcelona, el senyor Miguel Hernández 



classe de béns, drets, mobles i 'immobles; concertar 

operacions creditícies i celebrar contractes ; obligar-

se, transigir i renunciar drets; promoure,. contestar i 

seguir proc~diments judicials i administratius i exer-

citár: ~ accions i pretensions davant · d~ls jutjats · i Tri.-· 

.. . "'; .. -.. bunal:s de .Justicia, ordinaris i esp.ecials, el Tribuna·l · ·.· 

constitucional i els organismes · i depend~ncies de l'ad-

. 
ministració pública i qualsevol altres de l'Estat, Co-

munitats Autonomes, Provincia, Municipi i restants Cor-

poracions i ens públics, sense perjudici de les facu1-

tats del Protect.orat."----------------..:.--- --------:------

"TITULO III. -------------------------------------

ÓRGANS DE LA FUNDACIÓ. ----------------------------

A.- Disposicions generals.------------------------

Article sete.- el govern, l'administració i la re-

• 
presentació de la Fundaci6, corresponen, d'acord amb la 

distribució de competencias que s 'estableix en aquests 

Estatuts, al Patronat, al Consel l Executiu, al Presi-.. 
dent i al Director ae la Fundació . ---------------------

Els organs de la Fundació exerci ran les seves res-



pectives funcions i competencias amb independencia i 

sense al tres- . limi tacions que les q·ué estableixin 

aquests Estatuts i les Lleis, amb escrupulós respecte a 

la voluntat dels fundadors 1 posad~ d.e manifest a 1' es

criptu~a de constitució i als Estatuts.--------------~~ 

B.- , El Patronat.----------------------~-----~---~-

. Ar·ticle · vuite.- 1.- Correspon al Pi;ltronat la inte

pretació; el desenvolupame~t i 1:~xecució _de -1~ yolun

·tat··mani·festada pels fundac;lors en 1-'- es~riptura de _.cons .... 

ti t~-ció f. :··en aquests Esta tuts 1 i, . E:!~ . ge~~:r-Cll, tot~s l~s 

.facult.at~ i funcions no reserva.c;les .. a·~·· altres O.r:9ans per 

aquests Estatuts.-----------~--------------------------

2.- Igualment correspon al Patronat:-------------

a) Dirigir el funcionament intern de la Fundació, 

tot establint-ne els Reglaments que consideri conve-

nients.------------------------------------------------

b) Decidir d'entre les finalitats fundacionals 

aquelles que hagin de ser ateses prioritariarnent.-----

c) Nornenar i separar lliurarnent el personal direc

tiu, facultatiu, tecnic, administratiu, auxiliar i su-

baltern . -----------------------------------------------

· d) Fixar les condicions econorniques i laborals del 

personal.------------------------- - --------------------

&) Aprovar les bases per a la destinació dels re-

;_ ·;. . 

• ! : . • _... . 
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cursos.--~-------~------------------------------------~ 

f) Oet~rminar l'aplicaci6 de les inversions a rea-

litzar.------------------------------------------------

g) Aprovar el pressupost, aix1. com l'estat de 

comptes.-~·~----------------~-----7-------·------------
A .: 

'i. .. 

· "'• · h) Acordar _1 'alienaci6 i la grav,:.ci6 de béns · i-mmo-

bles i d~i¿~ valors mobiliaiis que no cotif~in en -borsa. 

i) La modificaci6 dels Estatuts.------------------

j) La dissoluci6 del Patronat.-------~------------

k) L'aprovació i modificaci6 del Reglament de 

Regim Interior.~----------------------------------~----

1) El nomenament 1 atribuci6 de competencies ·al 

Consell Executiu.--------------------------------------

To~ aix6, sense perjudici de les facultats ~el 

Protectorat.-------------------------------------------

3.- No s6n delegables les funcions establertes en 

els apartats g), i), j), k), 1) i h), si bé en aquest 

darrer cas, l'execuci6 dels susdits acords podra ser 

encornenada a deterrninades persones o organs. "----------

... J . - Presidencia del Patronat:-----------------

l 



Article · catorze.- 1.- El Patronat designara, per 

majoria absoluta del nombre dels seus membres, i d'en-. 
tre aq'uests, un Presiclent i dos Vice-Presidents.-------

2.- Corresponen al President . del .Patronat:--------

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les 

sessions i decidir els empats amb el seu vot de · . quali~ 

tat.~~----------------------·-----------------------~-~ 

b) Exerci~, en cas d~urgencia ~ dqnant-~~ compte 

. al Patronat i ·al Consell Executiu en. la · p~imer~ . sf!!ssi.ó. . .• 

que ce~ebrin, ~ ·· · ¡ ·es : facultats de rea"-it?~r. tQta mena •. :.j ... : • • • 

d'accion~, .d'excepcions, de recursos id~ . ~r~cla~acions 

judicials ' i administrativas; en defensa dels drets i 

intereses de la Fundació.------------------------------

e) Ostentar la representació de la Fundació.------

e) Els altres actes que el Patronat li delegui, 

dins de les seves atribucions.-------------------------

J.- Els Vice-Presidents exerciran les funcions 

propies del President en els casos d'absencia, malaltia 

o impossibilitat d'aquest."--------------------------~-

"Artic le guinze.- El Patronat nomenara un Secreta-

ri, que podra no pertanyer al Patronat. En aquest cas 

tindrá dret a assistir arnb veu pero sense vot a les se-

ves reunions.------------------------------------------

El Secretar! redactara les actes de les reunions 
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del Patronat, que autortizara el President i amb el seu 

vist-i-plau expedira les certificacions.--------------

Al llibre d'Actes s'hi fara constar: la llista 

d'assistencia a cada reunió, la forma i resultat de les 

votacions i el text literal dels acords que s' adoptin. "· 

"Article vipt-i-une.- 1.- A l'objecte de 'facilitar 

el compliment de les seves funcions i responsabilitats~ 

el Consell podra atorgar poders amb facultats determi

nadas i individualitzades a persones de la seva lliure 

etecció, sempre dintre de les facultats que li hagin 

estat delegades .pel Patronat. -----------·---------------

2.- De l'atorgament de poders haura de ser infor

mat el Patronat en la primera reunió que celebri.------

3.- En cap cas podran ser objecte de poder o dele

gació les facultats consignadas en l'article divuité 

d'aquests Estatuts.------------------------------------

4.- La facultad que reconeix el Consell en aquest 

article no sera obstacle perque el Patronat, en l'exer

cici de les que li cotresponen en plenitud, confereixi 

poders amb funcions determinadas a qualsevol persona, 

4 



dintre dels lírnits legals."----------------------------

"F.- El Director de la Fundació.------------------

Article vint-i-trese.- 1.- El Director de la Fun-

dació sera nornenat pel Patronat.-----------------------

2.- Són funcions del Director de,la Fundació:-----

a) Executar els acords del patronat i, en el seu 

cas, del 2o~it~ Executiu.------------~~---~~-~---------
. . 

b) Formular el projecte de pressupostos .. i la pro-

posta de les activitats de les -~rees o Depart~ments, 

a·ix1 c~in' de les comissions i grups .:: 4i treball que es . . ··. 

· ·puguin c·rear. ---------------:..·_. __ ;-:-.---·------------------

e) Coordinar els directórs o responsables dels De-

partaments.--------------------------------------------

d) Assistir amb veu pero sense vot a les reunions 

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

e) Presentar davant el Consell Executiu la Memória 

de les activitats desenvolupades per les arees o Depar-

taments, aixi corn de ls despesses realitzades.---------

f) Ordenar els pagaments dintre de les normes d'e-

xecució del Pressupost de la Fundació."----------------

Jo, el Notari, en dono fe de copia exacta.--------

M'asseguro de l'identitat del senyor cornpareixent 

per referencia al seu Document Nacional, que m'exhibeix 

i comprovo¡ i el considero amb la capacitat legal sufí-

'' 

. •• t . .. 

• • • ,. o •••• 
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. . 

• 

¿i~nt per a l'atorgament d'aquesta escriptura, i al 

etecte, -----------------------------------------------

---------------------0 I U:---------------------
Que ELEVA A PUBLIC els acords adoptats pel Patro-

nat de la Fundació, en sessi6 celebrada el dia 4 de 

.Í 

juny del 1996, segons resu~ta de la certificació que 

m'entrega i ·deixo incorporada aquesta matriu, legiti-

mant les signaturas que l'autoritzen, dels senyors 

Francisco-Xavier Rubert de Vent'6s i Germa Sebastia Bru-

net, President i Secretari, respectivament, del Patro-

nat de la Fundació, i aqui es donen 1ntegrament per re-

produYts.----------------------------------------------

Tanmateix, el senyor compareixent m'entrega i in-

corporo a aquesta matriu, Resoluci6 de la Generalitat 

de catalunya, per la qual s'aprova la modificació d'es-

tatuts formalitzada en aquesta escriptura.-------------

I previes les reserves i advertiments legals, el 

senyor cornpareixent, tal com intervé, accepta aquesta 

escriptura i els seus efectes, sol. licitan la seva ins-

cripci6 en el Registre Mercantil.----------------------

5 



--~~--------------AIXI HO ATORGA------------------

Li llegeixo, a el.lecció seva, aq~e~ta escriptura, 

. 
1•aproba i firma amb mi, que de tot el seu contingut, i 

de deixar-la estessa en cinc fulls de papar segellat 

del Timbre de l 1 Estat, d'us exclussiu per a documents 

notarials, nümerades amb el de 1~ present i els quatre 

números anteriors en ordre correlatiu ascendent, jo, el 

Notari, EN DONO FE.-

SIGUEN FlAMAS DE LOS : 
COMO EL SIGNO FIRMA ~OMPARECIENTES ASf 
y EL SELLO DE LA.NOTAAIA~UBAICA DEL NOTARIO 

COPIA SIMPLE SIN GAAANTIA DE TRANSCRJPCION 

: . 
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