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.. I.- Denominació, domicili i finalitats 

Article t.-

La Fundació que regulen a
Teatre del Liceu"l'àm 
principalment Catalunya 
de la Generalitat de Ca 

Article 2.-1 

aquests Estatuts té per nom "Fundació del Gran 
t.' territorial d'exercici de les seves funcions, es 
Per tal motiu, se subjecta a la normativa emanada 

lunya. 

El domicilide la Fundacióés a Barcelona, al carrer Sant Pau núm. 3, baixos. 
Es po efectuar el canvi de domicili dins de la mateixa ciutat, per acord 
del P onat. 

' . . , . Més concretament, seran finalitats de la Fundació: contribuir a la 
recontrucció del GranTeatre del Liceu així com al seu finançament; . 
organitzar i finançar les temporades estables del Teatre; promoure l'afecció a 
l'art de l'òpera en totes les manifestacions; contribuir a la composició d'obres 
operístiques i a la formació de professionals del sector, organitzar activitats i 
representacions d'òpera, dansa i concerts, així com altres manifestacions 
culturals. 

Podrà desenvolupar aquestes activitats a qualsevol lloc; però, d'acord amb el 
significat de la seva creació, la seu ordinària de les seves activitats serà el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
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Article 4.-

Les activitats de la Fundació l'exercici  de les seves finalitats revertiran a 
benefici dels professionalsti dels afeccionats a l'òpera. Les ajudes que, en 
l'exercici de la seva activi t, / atribueixi a persones singulars s'atorgaran 
exclusivament amb criteris e mèrit. 

' 

Article 5.-

La Fundació,  un j cop in crita, tindrà plena capacitat jurídica per al 
compliment dels seus objectius i podrà realitzar tota mena d'actes de 
disposició i d'adminis ió i celebrar tota classe de convenis o contractes 
amb · entitats públiqueso privades, acceptar herències i donacions, sempre 

d'acord amb leslleis i sposicions aplicables. 
. 

. . 

Arti .. IL- Dotació i recursos 
. Article 6.-  -

. La dotaciófundacional es determina en l'escriptura de Fundació. El Patronat 
podrá ampliar el ons fundacional amb qualssevol altres béns adquirits a títol 
gratuït o onerós _ 

Article 7.-
/ 

Seran recursos de l'entitat per a l'exercici de les seves activitats: 

1/. Els rendiments de la dotació fundacional i dels béns que el Patronat hi . . mcorpon . . 

2. El producte de la venda de les localitats del Teatre i d'altres contractes 
relacionats amb l'explotació del Teatre i de la seva imatge, com ara els 
contractes de patrocini, edició, enregistrament, lloguer de produccions i 
similars i, en general, tots els que recaiguin sobre objectes vinculats a 
manifestacions culturals i artístiques. 
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Les adquisicionS a títol 

17 366 
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Les aportacions privad'des que es destinin a la reconstrucció, al seu 
funcionament i a le representacions i actes que es facin al Teatre o a 
les seves instal.laci s. 

Els crèdits denaturalesa personal que obtingui. 
/ : 

Les .transferències pressupostàries i subvencions que les 
Administracions úbliques li atribueixin, ja sigui de forma directa o a 
través del Cons rci del Gran Teatre del Liceu. 

Qualssevol altres autoritzats per les Lleis. 

Article 8.- 

dació destinaarà, de les seves rendes i de la resta  -dels ingressos 
it en l'arti le anterior, en el percentatge que determini la legislació 

vi t, a la realit ió de les seves activitats i al cumpliment de les seves 
... : ob 

. . . 
.. .. .. \ . I 9 

e e .-
.. 

/ Els bens que constitueixen la dotació fundacional, l'aportada 
Barcelo inicialment o bl'ampliada per acord del Patronat, poden in~ertir-se en 
~~., unmobles, ms~al.lac10ns o mobles adequats al compliment dels 
·· . ·-' objectius de la \Fundació. Aquests béns només es podran alienar a títol 

onerós, except~ en el cas d'una autorització del Protectorat. 
\ 
' 2Í. La resta de la dotació que no s'inverteixi de la manera descrita en 

i 
1 l'apartat anterior ho serà en actius rendibles, l'alienació dels quals 

només es podrà portar a terme amb la finalitat de subrogar-los en altres 
de rendibilitat o seguretat més grans. 
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El grav1ltnen'~~:c'órum dels béns que integren la dotació fundacional se 
sotmetrà a l'aprovació del Protectorat quan ho exigeixin les 
disposicions vie:e'nts . 

.... ., 
.· ... ~ ... ... ~~· . .,. 
.:. ~: :;;:.:_ '- <:::~ .. ~ . · .. M·-/Organs de govern.- El Patronat 

:~; ~¿;~~ .. ··;;,: ...... ~ ./_ . . \ . -;.~' 
"- ' q.;. / ,;.. • \ ""' !a . 3 lt .... '( . . . '.'· \ ·;"'J 
~ . ;- ~- ~·, ·· .. .. -! 

'· ·. ·, ... \ Articie.,út~; 

>_.<~~~ls ~~:j~~e I4 /fundació són el Patronat, el Consell ~e Mecenatge, la 
CoñiisC~ecufva, la Comissió Econòmica i l'Assemblea General. 

Article Il.-

I: ' El Presi1e t del Patronat de la Fundació serà el &,esident de la 
Generalitat de Catalunya. En seran Vice-presidents, l'Alcalde de 
Barcelor/.a, 1 Sots-secretari del Ministeri de Cultura i el President de la 
Diputació d Barcelona. Tots ells són membres del Patronat. 

2. 
les sev 
designa 

'absfncía de les autoritats designades en el paràgraf precedent, 
fudcions seran assumides pel patró de més rang d'entre els 
pe~ les Institucions Públiques, d'acord amb la normativa de 

de la\ Generalitat de Catalunya. 

3. El Patronat tin~à, a més, els membres següents: 

Set Vocals ~esignats per les respectives Institucions Públiques d'entre 
els seus representants en el Consorci del Gran Teatre del Liceu que 
correspondrah a: 

' 1 
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Dos Vocals dej ignats per la Generalitat de Catalunya. 
Dos Vocals d~signats pel Ministeri de Cultura. 

I 

Dos Voc~s ~esignats per l'Ajuntament de Barcelona. 
Un Voçhl ddsignat per la Diputació de Barcelona. 

La ~~ dels càrrecs designats pel Consell de Mecenatge serà 
ree:u'Iadaloel mateix Consell. . 

1736 8 
sl 

Q el ~atró sigui una persona jurídica, designarà la persona fisica 
que l'ha~ de representar en l'exercici del seu càrrec. Podrà substituir-la 
en uals1vol moment. La designació i les seves substitucions s'hauran 
de e municar a la Fundació. 

Article 13.-

\ 

1. Per acord 'adoptat per ma.joria de les dues terceres parts dels seus 
membres, ai qual hagin donat consentiment tots els patrons designats 
per les Institucions Públiques, el Patronat podrà acordar l'ampliació del 
nombre de Patrons per tal d'acceptar-hi entitats o persones fisiques que 

\ 

hagin assumit un protagonisme especial en la consecució dels objectius 
fundacional. 
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2. L'ampliació d'ê~R~t-~: · _ \- ~'· tí~~à de respectar que els Vocals designats 

~er 1~ Socie_tat del ran Teatre del Liceu repf'~sentin un percentatge no 
infenor al vmt per 1 ent del total de patrons. 

Article 'J 
Els p, tr s exert:c· · · el seu càrrec gratuïtament, però tindran dret al 
ree o ament de ~ despeses, degudament justificades, que s'originin com 
a e Qüència de ;acompliment de les seves funcions. 

b) 

e) 

Fer que ~1 compleixin els objectius fundacionals, d'acord amb el que 
s'establelxJ en aquests Estatuts. 

0:.11If els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i 
~te . re .•a prod~cti~ta,t, segons criteris financers, i d'acord amb les 
erre U:lflctes economiques. 

Servir el !càrrec amb la diligència d'un administrador lleial.-

Article 1~~ · 

l 
1. El Patronat és l'òrgan superior de govern de la Fundació i la seva 

I 
represen~ció comprèn totes les facultats necessàries per a la realització 
de les finalitats fundacionals. 

2. Li correspon exclusivament l'exercici de les facultats següents: . 
I 

a) La modificació dels Estatuts de la Fundació. 
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b) L'aprovació tte- rmventari-balanç i els comptes anuals, del pressupost 
I 

de cada exerc~i i de la liquidació del pressupost d.e l'exercici 
anterior. 

e) L'aprovacjó d7ls límits de l'endeutament de cada exercici. Aquests 
límits JtÍO s'ap4caran a operacions de tresoreria de duració no 
supet)Ór éf. 1.p1/ any, que podran ser acordades per la Comissió 
Executiva. I 

d) L'apro;Vació;kiels criteris bàsics de l'activitat de la Fundació. 

e) L'aprovacJójdels plans d'inversió de la Fundació. 

f) I/adquifcid o l'alienació de béns immobles i de valors no cotitzats a 
fa Borsa_ 

g)/ El gra,Vamep o consum d'una part de la dotació fundacional. 

) La ~versi~ de la totalitat o una part del patrimoni en empreses 
mer antils ~ue no siguin les que es preveuen expressament entre les 
acti 'tats~ la Fundació o les seves fonts d'ingressos. 

L'apgment ~e la dotació fundacional. 

L'1cceptac~ o repudiació d'herències. 

k) El nomen~ent dels membres 
l'aprovació re la seva gestió. 

de la Comissió Executiva 1 

1) El nomenament del Director General, de l'Interventor i del Secretari. 

m) El nomenament d'un membre de la Comissió Econòmica. 

n) El nomenament dels membres del Consell de Mec~natge, així. com 
establir els requisits per formar-ne part. 
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q) Qualsevol altra que sêgons la Llei no sigui delegable. 
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I i 

En tot cas, ellatr~nat ramlé podrà avocar per a la seva decisió qualsevol de 
les qüestions .. q'}é' en aAuists Estatuts s'atribueixen a la Comissió Executiva i 
al Director Ge1;1eral. 

Article 17 .-, 
I 

1. onat ~s unirà en sessió ordinària dins els cinc mesos següents a 
ta de ament de l'exercici econòmic de la FWldació, amb la 

t, com · mínim, de deliberar i adoptar acords sobre: 
.. ~ · .~ ... ---..._ . ...,.... ·~, 

-~c-· ~ ·J ~: ; -=-, . '· a) un inventari-balanç on es reflecteixi amb claredat i 
.iT~ / ~ 1·~ - .... ,, ' <·· \ d 1 . 'ó . 'al d 1 F da . ' . . - ' . d 

,~?.~ . ~ .. ,, ;:; · · · .;·, ~- \ exac a sttuact patnmom e a un et o 1 una memona e 
., ¡ .;-. · ,~-f :·t !~·.:.\ ~ )les a vitats realitzades durant l'exercici i de la gestió econòmica 
.-.. ~:~ .. -;-~.:·!.':}:~/, ' / del a4rim.oni, en la forma que regula la normativa vigent. 

" -..;_ "'-....~~· / ~ .. 
. ::,~!t- ." :;:~>6) Liqpiqar el pressupost d'ingressos i despeses de l'exet=eici anterior. 

e) Fotmtilar el pressupost de l'exercici en curs. 

2. A més, el ~tronat es reunirà el mes de setembre de cada any, amb la 
finalitat de fer arribar a les Institucions Públiques representades en el 
Patronat les ~ecessitats de finançament pressupostari de la Fundació per 

' a l'exercici <k les seves funcions. 
I 

Article 18.-

El Patronat tamb~ es reunirà sempre que el President decideixi convocar-lo. 
Haurà de fer-ho qnan ho sol.liciti algun dels Vice-presidents o tres patrons. 
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\ , ', .. ~:::..x .. ~)··. · t·~ · .. ~ .~ .. 
Article 19.- ·<,..<i r.;-;1·ê·--J{. 0 / 

-'r· I ~t 

··"""--.~'-
i 

·:.)· La convocatòria conbhdrà l'ordre del dia de tots els assumptes que s'hagin 
de tractar en la rewlió. El Secretari cursarà la convocatòria en nom del 
President arn ¡Cinc ,&ies d'antelació, com a mínim, a la data de la reunió, 
llevat que e esidftt consideri més oportú procedir a la seva publicació en 
un diari e ~irculació de la ciutat de Barcelona, amb quinze dies 
d'antelac ·6. 

I 

Article 20t-
' 

I. 

2. 

considerarà constituït de forma vàlida quan, un cop feta 

Ütla:~~\deht~~t~~re:o~¿r~~~untz:~.ru 
t~c¿~- l. ~ \.u'ta~~ \"'t. \.(,~~L--\'o,;o' c.. bot- .dA ~~ ~. 

consideraran adoptats de forma vàlida amb el vot de la "1;: .tA. 
ú dels assistents. No obstant això, per adoptar acords 

els apartats b), e), e), g), h) i k) del paràgiaf2 de l'article 
ne<~es::;an· a més, que hi voti a favor la majoria dels patrons 

te¡:lres;eJ:l.1tanl'lS de les Institucions Públiques que assisteixin a la reunió. 

3. Per a la ' valiqesa dels acords sobre: 

a) Modificació dels Estatuts de la Fundació. 
b) Nomen.kent i destitució del Director General. 

¡ 

caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del 
Patronat; amb la votació a favor, a més de les dues terceres parts dels 
patrons representants de les Institucions Públiques que assisteixin a la 
reunió. Si la modificació afectès l'objecte i les finalitats de la Fundació i 
també en els casos de fussió i dissolució, l'acord s'haurà de prendre per 
unanimitat dels membres del Patronat. 
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4. Quan la modificació d'Estatuts afecti el percentatge reconegut a la 
Societat del Gran Teatre del Liceu en el Patronat de la Fundació, 

• . • ; • . . J t.·• · 

s'haurà de complir, a més, la regla de l'apartat 2 de l'article 13. 

Article 21.-
¡ 
.I 

El Patronat desi . ? ' un Secretari, sense vot, que s'encarregarà d'aixecar le$ 
I I 

actes de les r ·,;ns del Patronat i de la Comissió Executiva i dels acords 
que s'adoptin, · com de conservar l'arxiu documental de la Fundació. 

'IVj.- Òrgans de govern.- Comissió Executiva 

Article,.Í2.-
, I f 

e~ignarà una Comissió Executiva formada per set representants 
de 1 s Insti c~ons Públiques que correspondran a: dos representants de la 
G eralitat e l Catalunya, dos representants de l'Administració General de 

I 

I tat, dos ewesentants de l'Ajuntament de Barcelona, un representant de 
I Diputac d~ Barcelona, dos representants de la Societat del Gran Teatre 

I -
1 Liceu do~ repesentants del Consell de Mecenatge. La proposta del 

omename t correspondrà a la respectiva representació en el si del Patronat. 

Article 23.-

La Presidència de la Comissió Executiva s'exercirà anualment i de manera 
rotatòria i correspondrà a un representant de les Institucions públiques . 

..... ---... -.... 
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Article 24.-

!. 

2. 

S'entén que la Com.J.ss1ó Executiva actua per delegació del Patronat; per 
tant, el Patronat /empre podrà avocar les seves funcions. 

Amb l'exc~cil> dfaquelles funcions del Patronat que no siguin 
delegablei,/ c¿rreipondran a la Comissió Executiva les funcions 

1 l I 

d'adminis cïp i iepresentació de la Fundació amb caràcter general; i 
ar 1es següents: 

a) 'elabo éió de l'inventari-balanç, la memòria explicativa, els 
pressu Jstos de l'Entitat i la liquidació del pressupost 
corres 1 nent a l'exercici anterior i la seva elevació al Patronat per 
l'apra ió. 

) L'apr ció del programa d'activitats de la Fundació, d'acord amb 
els · eris bàsics aprovats pel Patronat. 

L'a roLó de l'organigrama i de les plantilles, . ~ com de la 
po tich de personal. ¡ 

d) L' dqdisició i alienació de tota mena de béns, llevat del que 
I 

s' stab1eix en les lletres f), h) i j) de l'apartat 2 de l'article 16, que 
rres)Í>onen exclusivament a la decisió del Patronat. 

e) L'aproVació de les operacions financeres de la Fundació dins els 
límits fixats pel Patronat. 

f) La fixació dels preus de venda de llotges i butaques i la regulació 
del règiin de reserves, d'acord amb els compromisos assumits per 
la Fundació. 

g) La supervisió de la gestió del Director General, elevant al Patronat 
els informes o propostes que siguin necessaris. 
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1 la defensa davant les que 

i) La concessíó de poders. 

j) El ~enament d'un membre de la Comissió Econòmica. 
/ I . 

Article 25/ 
. 

1. ~ecutiva es reunirà com a mínim un cop al trimestre, i 
I esident ho consideri necessari, o bé la demanin dos 
Comissió Executiva o el Director General. Per la resta la 

va convoc · ria s'ajustarà a les regles establertes per a la del Patronat. 

1. El Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu estarà format per 
aquelles pebones fisiques o entitats jurídiques vinculades amb el 
Teatre pel ~u compromís estable de col.laboració econòmica en la 
reconstrucciQ del Gran Teatre o de patrocini de les activitats de la 
Fundació. 

I 

2. Els membres dC?l Consell de Mecenatge gaudiran dels avantatges que el 
Patronat determinarà en relació amb les activitats i l'ús del Teatre. 
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,-; El nombre de membr¿s del Consell d~ Mecenatge del Gran Teatre dd Liceu 
I 

DC 

no serà inferior a d'eu. El seu nomenament correspondrà al Patronat. La 
duració del nome~e~t serà de deu anys i es podrà renovar. 

Article 28.-

El Consell de ~ecpnat_ge del Gran Teatre del Liceu tindrà les funcions 
següents: 

a) Col.laborar ):ipapcerament en la reconstrucció del Teatre 1 en les 
activitats di~ fundació. 

b) 

e) 

d) 

F er aryibéf al Patronat iniciatives 1 optmons relacionades amb les 
activitAts Ae la Fundació. 

. -
Tnfofmítrf ~obre la memòria d'activitats i els pressupostos anuals de la 
F~i.S !mans que la Comissió Executiva l'elevi al Patronat. 

Ofe¡ir ~~essorame~t al P~o~at sobre totes les qüestions que aquest 
s~tfmeti all seu coneiXement 1 dictamen. -

e) toporar +ts quatre Patrons que representin el Consell de Mecenatge en 
l Pa~onaf de la Fundació. 

t) !topos~ elJ. dos Patrons que representin el Consell de Mecenatge en la 
f Çomissió Executiva de la Fundació. 

¡ 

\ r I Nomenar un membre de la Comissió Econòmica. 
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Article 29.- ..... ... 

I. 

2. 

3. 

El Consell de M<;tenatge designarà d'e~tre els seus membres un 
President i un ¡ Vice-president. Correspondrà al President la 
convocatòria, la ífxac~ó de l'ordre del dia i la regulació de l'ordre de 
celebració de les reunions. . ; . 

La convocatòriaf 9,é les reunions es farà en alguna de les formes 
previstes en aQt(M~ Estatuts, per a la convocatòria del Patronat. 

El J:?irect~r p~ral podrà assistir amb veu però sense vot a les 
reumons esu1en1àdes. 

4. El Sejr · deA Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu serà 
el Srr tari de/~ Fundació. 

Articl.h'--

I. !E reunio;¡Jel Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu seran 
des si quf sigui el nombre de membres assistents. S'admetrà la 
egació a n. ajltre membre del Consell. 

2. f Els acords ~'ado~taran per majoria dels assistents. 

rticle 31.-

I Consell de Mecenatge celebrarà, com a mínim, una reunió anual, abans 
\ 

el trenta-u de maig d~ cada any, amb la finalitat d'informar el projecte de 
emòria d'activitats el~borat per la Comissió Executiva, amb caràcter previ 
la seva elevació a l'aprovació del Patronat. 



-<· ,; . ·:~~~~, ::., __ .' ·~~"\ 
: ~~ /. , ....... : .. , ., ' 

Article 32.-

.. 

"-.. ,..k._,_"~- ~ .. VI/- L'Assemblea 
I 

General 
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1. Es consti . ' ,bn:el si de la Fundació l'Assemblea General de la qual 
fo 1 part bli Patrons, els membres de la Comissió Executiva, els 
m br del d<foseii de Mecenatge, els membres de . la Societat del 

~ eatre del Liceu, així com altres persones físiques o juridiques, 
¿;;. ~ç::~.~~ !{Oft! :?~~, e er llur rJiació amb l'ensenyament, la composició o l'execució en el 
{; ,~~~ oc·:~~1~,: · :~, ' ~~·:~; \ . de l'òp~ra,. el ball~t, ~1 con~ert o les arts plàstiques, o pel relleu 
~~ ," · ,Jj;r :)j. ~-: _ tal o pro/esstonal, Stgwn destgnades pel Patronat per a formar-ne 

' \ \. ·~ :1¿~~~::;.;·:, ' I r¡/ ·, • 
\ <Y '· .. - ·<•' ·.;:. .,.. ·?- ' 
'\.. -1 .~- ~ .. {. 

'''-i:~-.:;-~_:.' · :.t· , L'Assem ea General serà un òrgan ampli d'integració' per a l'anàlisi i 
coneixe erlt conjunt de les qüestions que afectin la Fundació, tals com 

' les inici ·v,es i el pla i memòria d'activitats, així com un òrgan d'enllaç 
entre la ~dació i els professionals i afeccionats a l'òpera. 

3. L'Assefbl~a General es reunirà amb caràcter ordinari im cop l'any per 
a transmetre als organs de la Fundació les opinions i propostes del món 
cultural i ~opular interessat per l'òpera i amb caràcter extraordinari, 
totes les vegades que el President ho estimi oportú. 

4. Seni presid#la per la persona que designin, d'entre ells, els vocals del 
Patronat nomenats per la Societat del Gran Teatre del Liceu. 
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Article 33.-

El Patronat no nàrà wí Director General de la Fundació. El càrrec de 
Director Gene ïhe s~ _retribtüt, serà incompatible amb la condició de 
patró o de m br de la' C~missió Executiva. No obstant això, el Director , ' 

General as stir amb' veu però sense vot, a les reunions dels òrgans 
col.legiats e lrfun<Jafi?~ . 

Article f4.-
El Dir~ct<i Generall:/ndrà les funcions següents: 

a) 

~
sentar a la omissió Executiva per a la seva aprovació i elevació al 

P. tronat, q calgui, el programa d'activitats de la Fundació i els 
rojectes dJ memòria d'activitats, inventari-balanç, ·pressupostos i 

liquidació dJ~ corresponent a l'exercici anterior. 

b M Portar la iJ#qiativa de les tasques de finançament i contractació de la 
Fundació. f f -

'-"j 
I 'e)/ Portar la dir~cció del personal, la seva contractació i acomiadament i 

d~ 

negociar i adoptar acords sobre les seves retribucions dins el marc 
! 

autoritzat per la Comissió Executiva. 

Ser l'òrgan Órdinari d'execució dels acords i directrius de la Comissió 
Executiva. i 

e)\ Exercir totes les funcions que la Comissió Executiva li hagi delegat. 

t) Ordenar els pagaments de la Fundació. 
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Amb la finalitat de complir aquestes funcions davant tercers, el Director 
General tindrà la representa ió ordinària de la Fundació en l'àmbit judicial i 
extrajudicial, llevat d'aqu~lls · casos ·en què .. el Patronat o la Comissi0 
Executiva designi expressament algun o alguns dels seus membres com a 
delegats per a l'ex~çució ft'algun acord o per a la realització d'algun acte. 

1. 

VIm- Règim econòmic i comptable 

S'haurà de · s<filitzar l'assumpció d'obligacions i de co~eromisos de la 
despesa, · 'eom els pagaments de la Fundació. Aquesta fiscalització 
es podrà bs~tuir per la comprovació o informe posterior, però en tot 

• · gil)le en alguna d'aquestes formes. 

Aquestaffunqó s'encomanarà preferentment a un funcionari públic 
pertanye t a ~ Cos o Escala de l'Administració General, autonòmica o 
local, si o hd impedeix el seu règim d'incompatibilitats. 

\ . 

Article 37.-

Les memòries econom1ques que acompanyin el pressupost, la seva 
liquidació i les propostes d'endeutament hauran de ser informades, amb 
caràcter preceptiu, abans de ser presentades a la Comissió Executiva, per 
una Comissió Econòmica formada per tres membres designats 
respectivament pel Patronat, la Comissió Executiva i el Consell de 
Mecenatge. Serà convocada pel President de la Comissió Executiva a 
iniciativa pròpia o bé a petició de qualsevol membre de la Comissió. 
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Article 38.-

i-A 
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De la comptabilitat de la ,Fundació, se'n farà una audit0:ia externa, sense 
peijudici d'altres auditoriefi exigides per raó de les subvencions públiques i 
altres ajudes rebudes de ~~s .Administracions. . 

Article 39.-

. . .~. La . pre~~~ció dels ,~pmptes de la Fundació s'ajustarà ~ que preveu la 
-·~~ ... . ~ · ·degtSlact<r'vigent. 

•r• ~;o- - '2'-~.< ·. ' · .. , • • :\ I . . , - - ---\\-,.: . . : :. ' . 
~<f..~~~,\.•'~1~ .;' ··· . :_·, . \ 

l • • .~'Íl ;,:',. .~ '\ ,· : 
~ - ~ ~ . \ .. . 

i~ -~~t ~ :·:¡ ... :, ~:i · . J1'..- Les actes i la seva certificació 
.p i""'"..., .. ·, . . ·. } =-"; j. . 

• -~~ ~< •• ; .~<--:-~; ., / . 
· •·;/ e 40.-

' · ...__.I"". ~~-------"· ~ ·<i A e ,.. r ç, ~ 
·~~, -

S' ecarà actajs acords que adoptin els òrgans col.legiats de la Fundació 
ats en a sts Estatuts, en la qual es faran constar, a més, les 

cumstàncies e la celebració de les seves reunions detenninants de la 
eva validesa, 1qm ara la iniciativa i l'ordre del dia de la convocatòria, els 
embres assistfits, les delegacions conferides i el resultat de -la votació. A 

l'acta s'inclour¡t ! una referència al contingut de les intervencions dels 
assistents quan sigui útil per aclarir la motivació i el significat dels acords o 
quan la persona o persones que hagin intervingut sol.licitin expressament la 

I 

seva constància. 

Article 41.-

I Les actes es podtan aprovar mitjançant algun dels procediments següents: 

a) En el mateix acte, un cop redactada per escrit. 
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b) Dintre dels quinze· dies següents a la celebració de la rewúó, per qui la 
va presidir i per ,dos interventors designats a tal efecte per l'òrgan 
respectiu. 

e) En la reunió se~eyr1de l'òrgan de què es tracti. 

Article 42.-

1. 

2. 

Cada òr7jf~· .l~giat de la Fundació farà constar les seves actes en 
llibres s~ 

1 
¡' que hauran d'haver estat visats~ prèviament pel 

Protectoiat 1 

Les agt~, le~jtranscriurà el Secretari, amb el Vist-i-plau del President 
de latéunió. ~tla firma, si s'escau, dels interventors. 

Article(43.-

retari lliutatà les certificacions relatives a les actes i acords de la 
ció i els cibcJments dels seus arxius. · 

X.- Extinció de la Fundació 

L'~ció de la Fundació es produirà en els casos regulats en la legislació 
vi&ent o en aquests E~tatuts. 

t 

Article 45.-

El destí dels béns de la Fundació, en cas que s'extingeixi, serà el que els 
atribueixi la legislació vigent. 
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