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UTS DE LA FUNDACIÓ FÓRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES. 

1 l. Denominació, ambit d'actuació i personalitat 

!....!!.->"-'9"<--<-1. La Fundació es denomina Fundació FÓRUM UNIVERSAL DE LES 
URES. 

Est subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i s'ha de regir per 
les ormes legals i reglamentaries que siguin d'aplicació i, de manera especial, 
per aquests estatuts. 

A ic/e 2. La Fundació exerceix les seves funcions principalment des de 
C talunya, sense perjudici d'exercir-les també des de tot I'Estat espanyol així 
e m des de tots els pa'isos del món, d'acord amb llur respectiva legislació. En 

ncret, és propósit de la Fundació, consolidada en el seu ambit, iniciar 
e ntactes de coordinació internacional amb els mateixos objectius. 

rtic/e 3. La Fundació té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica 
'obrar des que queda constitu-ida legalment, sense a ltres limitacions que les 
ue imposin expressament les lleis o aquests estatuts. 

apítol 11. Finalitats i activitats 

rtic/e 4. La Fundació té per objecte: 

a) Promoure, a través del dialeg entre les cultures, l'estudi, la reflexió i la 
innovació per a contribuir de manera substancial a la construcció d'una 
"cultura de la Pau" i una "ética de la globalitat" que ajudi a que el procés 
de globalització es desenvolupi d'acord amb uns valors etics. 

b) Transmetre i difondre els valors i principis del Forum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004 arreu del mon a través del sistema de ciutats, 
així com els conceptes que d 'aquells se'n derivin, de la manera més 
amplia í popular possible contribuint d'aquesta manera a la difusió de la 
" Declaració de Drets Humans " adoptada i proclamada per la resolució 
de 1' Assemblea General de I'ONU del 1 O de desembre de 1948, així 
com de la "Declaració del Mil-leni" adoptada i proclamada per la 
resolució de I'Assemblea General de 1' ONU del mes de setembre de 
2000. 
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e) Constituir conjuntament amb 1' associació "Ciutats i Governs 
Locals Units" una fundació per tal de promoure, recepcionar les 
propostes de ciutats interessades a organitzar futurs fórums i si 
s'escau, avaluar-les per a la seva selecció per tal d'organitzar 
els propers Fórums Universals de les Cultures que es puguin 
realitzar en un futur arreu del mon • a la llum de !'experiencia 
assolida des de el Fórum Universal de les Cultures Barcelona 
2004. En aquesta nova fundació s'incorporaran com a patró les 
ciutats que acullin les successives edicions del Fórum Universal 
de les Cultures. 

Per tal de dur a terme aquestes finalitats, la Fundació podra exercir, entre 
d'altres, les activitats següents: 

1. Elaborar propostes per modernitzar de manera permanent 
l'organització deis propers fórums. 

2. Gestionar l'arxiu documental i videografic així com els drets de 
Propietat lntel·lectual que corresponguin al Fórum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004 un cop aquest s'hagi extingit. 

3. Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i analisis relatius 
a les ciutats que acullin les successives edicions del Fórum Universal 
de les Cultures. 

4 . Organitzar cursos, seminaris, jornades pera la formació de personal, la 
discussió i difusió deis materials elaborats, analitzats o recopilats per la 
Fundació. 

5. Qualsevol altra funció que la Fundació consideri d'interes per al 
desenvolupament del coneixement, l'intercanvi d'experiencies 
informació sobre les funcions assenyalades. 

Capítol 111. Regles per a l'aplicació deis recursos a les activitats 
fundacionals i pera la determinació deis Beneficiaris 

Artíc/e 5. Les regles basiques per a l'aplicació deis recursos a les finalitats 
fundacionals i per a la determinació deis eventuals beneficiaris seran 
establertes pel Patronat donant atenció prioritaria a aquells als qui resulti més 
viable cadascun deis projectes. 

L'elecció deis beneficiaris s'efectuara pel Patronat amb criteris objectius 
d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe. creenc;a, rac;a, procedencia 
social i/o discapacitat, i adrec;at a col·lectius generics 
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Articl 6. El domicili de la Fundació s'estableix a Barcelona, al Oasseig de Sant 
Joa , 75 2a planta, que podn3 ser traslladat dintre del terme municipal de 
Bar elona, per acord del Patronat, sempre que es compleixin les disposicions 
leg ls vigents. 

ítol V. Dotació i aplicació deis recursos 

icle 7. La dotació inicial de la Fundació queda constitu"ida pels béns i drets 
ortats a l'acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol 
turalesa, radicats a qualsevol lloc, que a títol gratun, la fundació adquireixi 
b destinació expressa a l'augment del capitai fundacional. 

rticle 8. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen 
art de la dotació de la Fundació s'han de destinar, dins deis límits que 
stableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional. A tals 
fectes, la Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionals 
lmenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals 
btinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o 
é a l'increment deis seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació deis 

ngressos. L'aplicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos i les rendes 
btingudes al compliment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en 
1 termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació 
omptable. 

rticle 9. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el 
Patronat ha de decidir si han d'integrar-se al capital fundacional o han d'aplicar
se directament a la realització deis fins fundacionals . 

rticle 10. El Patronat té la facultat per efectuar les modificacions que consideri 
necessaries en el capital fundacional per al millar compliment deis fins 
undacionals, de conformitat amb alió que aconselli la conjuntura económica del 

oment i, en tot cas, conforme a la legislació vigent. 

apítol VI. Del Patronat i la Comissió Delegada. 

rticle 11 . La representació, el govern i l'administració de la Fundació 
rrespon al Patronat. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, 

sposició i gravamen de béns, i de representació de la Fundació, sense més 
li itacions que les resultants de la legislació en la materia. 
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Article 12. Correspon al Patronat: 

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tata classe d'actes i 
contractes, i davant I'Administració i tercers, sense excepció. Així 
mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris deis 
estatuts, quan s'estimi procedent. 

b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la 
seva liquidació, l'inventari i els comptes anuals: balang de situació, 
compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos 
d'efectiu i la memoria. 

e) Operar amb caixes i bancs, inclós el Banc d'Espanya, i altres entitats 
financeres per mitja de qualsevol de les operacions permeses pel dret, 
com són !'obertura, el seguiment i la cancel-lació de comptes bancaris, 
la contractació de préstecs i crédits, el descompte de lletres de canvi i 
rebuts, efectuar dipósits de diners, valors i altres béns i concertar 
operacions financeres i bancaries. 

d) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació 
per mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i 
d'acord amb les circumstancies económiques i, a aquests efectes, 
adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles. 

e} Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació 
en tates les seves actuacions, amb les facultats necessaries i pertinents 
en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder 
conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i 
revocar-los en la data i forma que estimi procedent. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les 
autoritzacions del Protectorat que siguin necessaries o de les comunicacions o 
declaracions responsables i/o altre documentació complementaria que s'hagi 
de formalitzar, adoptar o presentar al Protectorat de conformitat amb la 
legislació vigent. 

Article 13. El Patronat estara compost per un mínim de 9 i a un maxim de 27 
patrons. El primer patronat es designara en la Carta fundacional. Els patrons 
institucionals que constin en el primer Patronat designat en la Carta fundacional 
tindran caracter vitalici. 

La resta tindran una durada en el carrec de cinc anys reelegibles 
indefinidament per períodes d' igual durada. 

Així mateix seran també patrons tates aquelles persones naturals o jurídiques, 
que siguin designades pel Patronat entre persones que, compartint l'esperit 
fundacional, siguin representatives de diversos sectors de la societat civil 
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ests patrons tindran una durada en el carrec de cinc anys 
indefinidament per períodes d ' igual durada. 

de cadascun deis mandats els patrons si velen continuar en el carrec, 
etran a ratificació. 

Aqu ts nous patrons podran se cessats en el carrec per acord del Patronat , 
pres amb el vot favorable de 2/3 parts deis membres del Patronat. 

Arti le 14. El Patronat ha de designar entre els seus membres un president/a i 
un ice-president/a. Ha de designar també un secreta rila que pot ser patró o no 
se -ho. Si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb 
v pero sense vot i tindra el deure d'advertir sobre la legalitat deis acords del 
P tronat. 

rtic/e 15. Per delegació permanent del Patronat correspon al President/a i, si 
scau, al Vice-president/a, representar la Fundació. Correspon al Secretari/a 
edactar les actes de les reunions del Patronat les quals seran aprovades pel 
ateix. També li correspon estendre certificats d'aquelles últimes i deis acords 
ue s'hi prenen, amb el vist i plau del President/a, i de qualsevol llibre, 

document o antecedent de la Fundació. El President és substituH , en cas 
d'abséncia o impossibilitat, pel Vice-president. 

Article 16. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada cada sis meses i, a 
més, sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereixen 
com a mínim la quarta part deis membres del Patronat. Les reunions han de ser 
convocades amb un mínim de 15 dies d'antelació les ordinaries, i de 48 hores 
les extraordinaries, i queden validament constituides quan hi concorren 
almenys un ter9 deis membres del Patronat. 

Excepcionalment el Patronat es pot reunir mitjanc;:ant videoconferéncia, 
multiconferéncia, skype o qualsevol altre sistema que no impliqui la preséncia 
física deis patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació deis 
assistents a la reunió, la continunat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir 
en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s 'ha d 'entendre celebrada al 
lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons 
assistents aquells que hagin participat en la multiconferéncia ilo 
videconferéncia . La convocatoria de les reunions correspon al president i ha de 
contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la 
eunió, fora deis quals no es poden prendre acords valids. 

ls acords del Patronat s 'adopten per majoria simple llevats deis referents als 
uposits previstos en els articles 13, 30 i 32 d'aquests Estatuts. Així mateix, 
er a l'adopció de declaracions responsables sera necessari el vot favorable de 
3 del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per 

r ó de conflicte d 'interessos amb la Fundació. 
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Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons el 
seu vot respecte d'actes concrets. El vot del President!a té for~a diriment en 
cas d'empat. 

De cada reunió, el secretari n'ha d'aix~car !'acta corresponent, que ha 
d'incloure la data, ellloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum deis 
assumptes tractats, les intervencions de qué s'hagi sol·licitat que quedi 
constancia i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de 
les majories. 

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/aria amb el vistiplau 
del president!a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d'haver-se 
realitzat la sessió corresponent o bé en la próxima reunió. No obstant aixó, els 
acords tenen forc;a executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu 
expressament a !'hora d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació 
de !'acta. Si són d'inscripció obligatoria, tenen forc;a executiva des del moment 
de la inscripció. 

Article 17. El Patronat pot nomenar com a Patrons Honorífics, sense els deures 
i obligacions inherents al carrec de patró, a persones o entitats que per la seva 
incidencia ciutadana i coincidencia amb les finalitats de la fundació donin 
prestigi i en facilitin la presencia social. Aquests formaran el Consell Assessor 
que, coma mínim una vegada a l'any, es reunira amb el Patronat perdonar la 
seva opinió i consell sobre aquells temes que afectin la marxa de la Fundació. 

Article 18 El Patronat constituira d'entre els seus membres, una Comissió 
Delegada que actuara de manera col ·legiada integrada per un maxim de 6 
patrons i a la que mai li seran delegades cap de les facultats establertes a 
l'article 332-1,3 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del !libre tercer del codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 

Sera president de la Comissió Delegada qui ho sigui del Patronat . 

En qualsevol cas, correspondra a la Comissió Delegada el nomenament del 
Director/a , i la determinació de les seves facultats. així com controlar la gestió 
ordinaria de la Fundació i estudiar les propostes prévies de projectes a dur a 
terme per la Fundació. 

En tot cas correspondra al Director 1 a, per delegació del Patronat, les 
atribucions i facultats següents: 

1.- Correspondencia.- Portar la correspondencia activa i passiva, signar la 
que s'expedeixi i abrir la que es rebi, fins i tot certificada i que contingui 
valors declarats, remetre i rebre, correus electrónics, facsímils, telefonemes, 
radiogrames i tata mena d'impresos i paquets postals. 
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2.- C m tabilitat.- Portar la comptabilitat de l'entitat, estenent pel seu 
com te o ordenant-ho, la practica de tots els assentaments que 
corr sponguin; i subscriure declaracions, actes i tota mena de documents i 
ce 1ficats relacionades amb la comptabilitat i els seus assentaments 
3.- .Personal.- Nomenar i acomiadar el personal de la Fundació. Ordenar i 
in peccionar el treball, i en general representar la fundació en totes les 
r acions civils i laborals amb el dit personal, fins i tot en les actuacions, 
j dicis·i expedients davant les Autoritats laborals, Delegacions, lnspeccions, 

agistratures de Treball i Sindicats, seguint-los en tots els seus tnamits i 
i sté3_ncies amb facultat de conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar

e·,·.desistir i recórrer. 
,- .--Béns . mobles.- Adquirir, gravar i alienar béns mobles de tata mena, 
x~epte . accions o obligacions, sempre que s'estigui dins els límits 

est?blerts .a .l'article 332-1,3 apartats d) i h) de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, 
del Uibre . Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones 
jurídiques, i que per tant no es tracti d'actes indelegables 
5.- Assegurances.- Contractar assegurances sobre tota mena de riscs, 
si:Jbsctiure· les pólisses i els seus apéndixs, satisfer les primes i reclamar i 
percebre les -indemnitzacions procedents. 
6.--"Dipósits.- .Qbrir, seguir, tancar, i aprovar extractes de comptes corrents, 
corilptes.de ·crédit i .comptes d'estalvi per sí sol i disposar-ne deis saldos fins 
a- un::.import de 5.000 .Euros, i mancomunalment amb la signatura d'un 
qualsevol:dels .patrons de la Fundació quan es superi aquesta xifra. 
7.- .L.Ietres de canvi.- Lliurar, acceptar, endossar, avalar, protestar, 
desccimptar i ·intervenir lletres comercials i financeres quan el seu import no 
supeú:i. efs 5.000 Euros, i ·mancomunalment ambla signatura d'un qualsevol 
del~ patrons de la Fundació quan es superi aquesta xifra. 
8 .:.. _operacions de crédit.- ·Concertar d'acord amb el Patronat operacions de 
cré.dit·: árilb garantía personal, pignoraticia i hipotecaria; signar, renovar i 
cari.9.~Har pólisses de crédit, sempre que s'estigui dins els límits establerts a 
l 'artic!~::~3?~1 ,3 apartats d) i h) de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del !libre 
tercer.dél.codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i que per 
tant n·o::es tracti d 'actes indelegables. 
9.- ·Caixes· de lloguer.-· Contractar-les, obrir-les i cancel· lar- les, d ipositar i 
retiraf:documents i/o objectes 
1 0·.- :: :Operacions de . garantía.- Prestar fianc;a, constituir penyores i 
hip9t6<;jües· d'acord amb les prescripcions del Patronat sempre que s'estigui 
din_s·els ltmits establerts a l'article 332-1 ,3 apartats d) i h) de la Llei 4/2008, 

el · 24 . d~_abril, del !libre tercer del codi civil de Catalunya relatiu a les 
ersones jurídiques, i que per tant no es tracti d'actes indelegables. 

1_1.- Valors.- Constituir, cancel·lar i modificar dipósits; comprar, vendre i 
escanviar valors, sempre que es tracti de títols valors amb cotització oficial 

i 1 preu sigui almenys el de cotització. 
1 .- Actes. regueriments i notificacions.- Dirigir i contestar requeriments i 
re re.: notitJcacions, i requerir Notaris per la formalització de tata mena 
d'actes: · 
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13.- Organismes Oficials.- Representar la Fundació davant la Conselleria de 
Justicia de la Generalitat de Catalunya i qualsevol órgans o centres 
dependents d'aquest departament, i, en general, representar la Fundació 
davant de qualsevol Centres, Oficines i Dependéncies de I'Estat, Comunitat 
Autónoma, Província, Municipi i altres autoritats administratives i sindicals, i, 
per conseqüent, presentar escrits, sol-licituds i recursos, ratificar-se en uns i 
altres, en tots els casos que fas necessaria la ratificació personal, i practicar 
tot alió que exigeixi la natura i resolució de l'assentament; impugnar actes, 
resolucions i liquidacions i sol· licitar devolucions per pagaments indeguts 
14.- Qüestions laborals.- Representar la Fundació en tata mena 
d'actuacions, judicis i expedients davant les Autoritats, Laborals, 
Delegacions, lnspeccions i Magistratures de Treball, així com davant deis 
representants legals deis treballadors, seguir-los per tots els seus tramits i 
instancies, amb facultat de conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar
se, desistir i recórrer. 
15.- Qüestions judicials i administratives.- Representar la Fundació manant 
en qualsevol actuacions, judicis, plets, arbitratges privats, causes i 
expedients de tata índole i natura, fins i tot notarials, hipotecaries, i de 
jurisdicció voluntaria, davant tata mena de Jutjats, Tribunals, fins i tot el 
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i de la Jurisdicció Económico
Administrativa, Contenciós-Administratiu, Jutjats, Fiscalies, Tribunal Arbitral 
de Barcelona, etc., i actuar en tots els seus tramits i instancies, amb 
plenitud de facultats, exercint tata mena de drets, accions i excepcions, 
sense cap límit, amb facultat per a conciliar, absoldre posicions, transigir, 
ratificar-se, desistir i recórrer i conferir poders a Lletrats i Procuradors, 
atorgant-los les facultats que estimin pertinents i revocar-los. 
16.- Cobrament de guantitats.- Efectuar cobraments de quantitats, 
qualsevol que sigui la quantia, origen o natura del crédit, amb facultats 
incloses de percebre de les Delegacions d'Hisenda i d'altres centres o 
dependéncies de I'Estat, Comunitat Autónoma, Provincia o Municipi, tata 
mena de lliuraments i devolucions de pagaments indeguts, firmant cartes de 
pagament, rebuts i tots els documents liberatoris que siguin necessaris. 
17.- Documents.- Firmar tots els documents públics o privats que siguin 
necessaris o convenients per l'exercici de les facultats contingudes als 
apartats anteriors, amb tata amplitud i fins i tot quan no s'hagin mencionat 
expressament. 

Per a l'exercící de les anteriors facultats s'hauran de complir, si s'escau, els 
altres requisits que estableixi la legislació vigent. 

Capítol VIl. Adherits i coHaboradors 

Article 19. El Patronat podra admetre com a adheritla a la Fundació tates 
aquelles persones que s'identifiquin amb les finalitats de la Fundació i que així 
ho sol-licitin. 
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a) 
b) 

rticipar en tots els actes que organitzi la Fundació. 
!·licitar i obtenir informació sobre les activitats de la Fundació 

al-laborar amb la Fundació en l'acompliment de les seves finalitats. 
Col· laborar en l'acompliment deis acords que validament s'adoptin. 
Contribuir al manteniment económic de la Fundació mitjan9ant el pagament 
de les quotes regulars o s ingulars que s'estableixin pel Patronat. 

icle 22. Seran motius per a la perdua de la condició d 'adherit o adherida e ls 
s güents: 

La petició de l'interessaVda 
La manca o retard en el pagament de les quotes establertes per un període 
superior a tres mesas. 
La defunció o extinció de la personalitat jurídica de l'adheritlda 
La realització de conductes incompatibles o contradictóries amb les finalitats 
de la Fundació. 

1 Patronat sera l'órgan competent per a l'adopció de tots ets acords relatius a 
1 admissió i baixa deis adherits. En tot cas la baixa fonamentada en !'anterior 

otiu d) haura d 'adoptar-se previa !'audiencia de l'interessatlda. 

rticle 23 El Patronat podré admetre com a col·laboradors de la Fundació a 
quelles persones, físiques o jurídiques, que per la seva aportació singular o 

t eball voluntari col·laborin amb la Fundació sense adquirir la condició 
'adheritlda. 

Patronat podré autoritzar la utilització per part deis adherits i 
e l·laboradors de les mencions de "AdheriVEntitat Adherida" o 
" ol ·laborador/Entitat Col·laboradora" de la Fundació Fórum Universal de les 
C ltures o altres de similars, definint en l'autorització la durada, condicions i 
lí its en que s'haura d'utilitzar la menció. 

El patronat tindra plena autonomía per a la gestió deis seus propis 

El funcionament económic del Patronat es regulara en reg1m de 
pressupost. El pressupost ordinari sera l'expressió xifrada de les obligacions 
contretes durant un any en relació amb els serveis que ha de mantenir la 
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Fundació, així com el calcul deis recursos i mitjans de qué es disposi per cobrir 
aquelles atencions. 

Article 27. La gestió económico-admin istrativa de la Fundació correspondra al 
patronat i la tramitació deis assumptes que se'n derivin als serveis técnics i 
administratius competents, atenint-se a les decisions i als acords adoptats pel 
Patronat. 

Article 28. El Patronat de la Fundació elaborara anualment l'inventari 
balang, tancat el 31 de desembre, i formulara els comptes anuals, integrats per: 

a) El balang de situació; 
b) El compte de resultats ; 
e) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net; 
d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu; i 
e) La memoria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la 

informació continguda en el balang i en el compte de resultats, i s'han 
de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats 
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que 
aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres 
exercicis pendents de· destinació, si n'hi ha, i les societats participades 
majoritariament, amb indicació del percentatge de participació. 
Així mateix a la memoria també s'informara sobre les declaracions 
responsables i sobre la perfecció deis actes o contractes que en són 
objecte. 

També fara la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior 
i formulara el pressupost de l'exercici actual. 

Els balangos i comptes de resultats hauran de ser suficientment explicatius com 
per poder analitzar la situació de tresoreria, els compromisos de pagament a 
prove"idors i altres detalls que ajudin a entendre la veritable situació económica 
de la Fundació. 

Els comptes anuals hauran de ser aprovats pel Patronat dintre deis sis mesos 
següents a la data del tancament de l'exercici , i hauran de presentar-se al 
Protectorat en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació. 

El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres 
temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense anim de 
lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat 
regul?dora. 
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Encar que no es produeixin les circumstancies legalment previstes perqué els 
compt s s'hagin de sotmetre a una auditoría, si una tercera part deis patrons la 
dem a per raons justificades, perqué considera que hi ha alguna 
circu stancia excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es 
dug i a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el termini maxim de 
15 ies a comptar de la petició, a fi d 'acordar, de forma motivada, la realització 

realització de !'auditoría de comptes sol·licitada. Si no es convoca e l 
onat en el termini indicat o si , un cop convocat amb aquesta finalitat, 

s' orda no dur a terme !'auditoría, els patrons interessats poden adre9ar la 
se a petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la 
Ll i 4/2008, de 24 d'abril, del !libre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
le persones jurídiques. 

apítol IX. Regles per a evitar conflictes d' interes 

rlicle 29. Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 de la Llei 
2008, del 24 d 'abril , del !libre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

ersones jurídiques, estan obligats a : 

a. Exercir el carrec en interés exclusiu de la Fundació, atorgant 
prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats 
objectius. 

b. No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni la informació 
obtinguda pel motiu del carrec, per finalitats privades i/o per 
aconseguir un benefici económic. 

c. No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o 
n'hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró. 

d. No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que 
puguin estar directament relacionades amb les activitats de la 
fundació, llevat que previament hagin estat autoritzats pel 
Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la prévia Declaració 
Responsable, i informe técnic si s 'escau, i en el seu cas es 
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei. 

e . No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat 
relacionada amb les de la fundació, llevat que previament hagin 
estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la 
previa Declaració Responsable, i informe tecnic si s'escau, i en el 
seu cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho 
exigeixi la llei. 
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f. No participar ni desenvolupar serveis en empreses o socíetats 
particípades per la Fundació, llevat que previament hagin estat 
autoritzats pel Patronat, en el seu cas s'hagi presentat la previa 
Declaració Responsable, i informe tecnic si s'escau, i en el seu 
cas es comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi 
la llei. 

Capítol X. Modificació, fusió i dissolució 

Article 30,. Per modificar aquests Estatuts, dissoldre la Fundació o bé fusionar
la són necessaris l'acord de dues terceres parts deis membres del Patronat i 
l'aprovació del Protectorat. 

Article 31. La modificació d'aquests Estatuts, la dissolució de la Fundació, o bé 
la fusió requereixen que el Patronat en justifiqui la necessitat o conveniencia 
tenint en compte la voluntat fundacional. 

Article 32- La Fundació es dissoldra pe! compliment íntegre de la finalitat pera 
la qual s'ha constiturt o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de 
modificar-la i que el Patronat n'acordi la modificació; per ii ·Jicitud civil o penal de 
les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia ferma; per obertura 
de la fase de liquidació en el concurs i per les altres que estableixen la llei o els 
estatuts. La dissolució de la Fundació haura de ser acordada amb el vot favorable 
de les dues terceres parts deis patrons en l'exercici del carrec. El patronat n'haura 
de justificar la necessitat o conveniencia, tenint sempre en compte la voluntat 
fundacional expressa o presumible i haura de ser aprovada pel Protectorat. 

Article 33.- La dissolució comporta la liquidació, que han de dur a terme el 
Patronat, els liquidadors que designi o, subsidiariament, el Protectorat. 

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a favor de la entitat que determini el 
Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o privada sense anim de lucre i 
amb finalitats d'interes general similars a les de la Fundació, la qual ha d'ésser 
també beneficiaria del regim fiscal especial establert per la Llei 49/2002, del 23 
de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius 
fiscals al mecenatge. L'adjudicació del patrimoni romanent ha d'ésser 
autoritzada pel Protectorat abans que no s'executi. 

Si en la data de la dissolució la Fundació és titular de fans especials, la 
destinació del patrimoni d'aquests s'ha de determinar d'acord amb l'article 334-
7 de la Llei 4/2008, del24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
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