
seves declaracions.--------·-----·------------------

I jo, el Notari, de tot el contingut d'aquest 

instrument p¼blic estès en deu folis de paper per a 

ús notarial, números aquest i els nou anteriors en 

ordre correlatiu. EN DONO FE. 

Hi ha les signatures dels compareixents. Hi ha el 

signe, la firma, la rúbrica del Notari autoritzant i 

el segell de la Notaria.----------------------------

--------ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ JOAN BROSSA--------

CAPÍTOL I.- Denominació, domicili i objecte.-----

PRIMER.- L'entitat es denomina FUNDACIÓ PRIVADA 
JOAN BROSSA, (subjecta a la legislació de la Genera-
litat de Catalunya).--------------------------------

SEGON.- El domicili social és al carrer Roger de 
Llúria, número 116, 2n la, de Barcelona. Podrà ser 
traslladat a un altre indret de Catalunya per acord 
del Patronat, tot fent-ho saber als organismes que 
correspongui.---------------------------------------

TERCER.- La FUNDACIÓ té per objecte:-------------
'obra d.e JOAN_ BROSSAla pre-

se rvaciió dé1 patrimmon i del que és a ut or JOANBROSSA : 
en el camp literari, de la plàstica, del disseny, 
grafisme, i d'aquelles altres formes d'expressió 
plàstica o audivisual que formen part del mateix.---

L'organització i classificació de l'obra de JOAN 
BROSSA, així com l'administració dels drets que se'n 



derivin com a autor.---~----~----~---------~--------
L'edició, reproducció i difusió de l'obra.-------
El foment de tota mena d'accions destinades a un 

més gran coneixement i difussió de les arts literà-
ries, tant en el context cultural català com en al -
tres àmbits culturals, molt especialment allò que 
pertoca a la divulgació de la realitat cultural ca-
talana fora de les seves fronteres. - - - - - -- - ------- - -

La consecució de les infraestructures i dels mit-
jans tècnics i d 1 ordre professional necessaris pel 
desenvolupament d'aquestes activitats, en condicions 
òptimes, aixi com els recursos financers que les han 
de fer possible.------------------------------------

La concessió de premis, beques, ajuts i pensions, 
i, en general tota mena d'estímuls a la investiga-
ci6, la creació, i la formació, així com de reconei-
xement en tasques concretes o trajectòries.---------

La Fundació per acomplir els seus objectius podrà 
convocar i organitzar, per si mateixa o en 
col.laboració amb altres entitats públiques o priva-
des, tota mena d'accions, activitats, iniciatives i 
actes en tots els àmbits i especialitats de la lite-
ratura i arts plàstiques.---------------------------

A fi i efecte de difondre o possibilitar el co-
neixement de les seves activitats, la Fundació podrà 
editar per sí mateixa o en col.laboraci6, material 
relacionat amb els seus objectius, amb publicacions 
Peri¸diques i unit¨ries i ambtota mena de suports . ... ; 
imprès, audiovisual, informàtic, etc.------------~--

L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de 
la Fundació no té caràcter limitatiu, ni comporta 
obligatoriecat d'atendre'ls tots, ni un ordre de 
prelació entre ells.--------------------------------

El Patronat tindrà plena llibertat per a selec-
cionar, entre aquests objectius, aquells que consi-
deri més oportuns, urgents o adequats a les c i rcums-
tàncies o realitzar-ne d'altres que compleixin 
igualment les seves finalitats essencials i la vo-
luntat dels fundadors.------------------------------



QUART.- Les activitats de la FUNDACIÓ es de s envo-
luparan principalment a Catalunya.-- ---- --- -- -------

CAPÍTOL Ir.- Règim Juridic:--------------- - - - ----

CINQUĈ. - La Fundació es regeix per l a Legislació 
de Catalunya, els presents estatuts i també per les 
disposi c ions que els desenvolupin que dicti el Pa-
tronat.---------------------------------- - - -- -------

La FUNDACIÓ queda acollida al Protectorat de la 
Generali t at sobre fundacions privades de Catalunya.-

SISÈ. - La FUNDACIÓ té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat jurídica per a actuar, i 
per tan t amb caràcter enumeratiu i no !imitatiu, 
pot: adquirir, conservar, posseir, admini strar, dis-
posar, alienar, gravar, hipotecar i permutar b.éns de 
tota mena¡ atorgar actes i contractes de tota mena, 
concer tar crèdits i avals; contreure obligacions; 
renunciar i transigir béns i drets; promoure i se-
guir els procediments oportuns, oposar-se i desis-
tir; exercir lliurement tota mena de drets, accions 
i excepcions davant dels tribunals i jutjats de 
justícia, ordinaris, especials, organismes i depend-
ències de l'administració estatal, autonòmica, pro-
vincial, comarcal i municipal, i altres corporacions 
o entitats, tot això amb l'autorització prèvia del 
Protectorat, en aquells casos que ho exigeixi la 
Llei.---------------------------------------------~-

SETĈ.- La FUNDACIÓ tindrà caràcter permanent i la 
durada serà indefinida.------------------- - --- - -----

CAPÍTOL III.- Patrimoni.-------- -- -- - ----- - --- - --
- .. .. .... .. .. 

VUITE. El patrimoni de· ·la ·· fundació el consti
tueix l ' herència universal de Joan Brossa const i -
t u ïda per diversos béns mobl es i la propietat in-
te l . l ectua l sobre la seva obra incloent els rendi-
ments econòmics que se'n derivin.---------- - --------

La podrà adquirir, per a millorar i am-
pliar el seu patrimoni, altres béns procedents de 
subvencions o donacions, tant d'entitats o organis-
mes p ú blics o privats, així com altres 
col.labor adors, excloent-se en tot cas les que tin-
guin afany de lucre.------------------- - - -- ---------



Els béns i les rendes es consideraran afectats i 
adscrits de manera immediata i directa, sense inter-
posició de persones, a la realització de les finali-
tats que té la FUNDACIÓ.----------------------------

El Patronat podrà en tot moment, i segons la si-
tuació econòmica de cada moment, fer les modifica-
cions que cregui convenients en el capital fundacio-
nal amb l'objectiu d ' assegurar la permanència de la 
FUNDACIÓ.-------------------------------------------

NOVĈ.- Com a mínim, es destinarà a la rèalització 
de la finalitat fundacional, el percentatge sobre 
les rendes i ingressos que obtingui la FUNDACIÓ que 
estableixi la llei en cada moment.------------------

DESÈ.- Per a conservar e l s béns que constitueixen 
el patrimoni de la FUNDACIÓ es seguiran l es següents 
normes:----------------------------··----------------

10.1.- Els béns immobles, drets reals i drets de 
propietat intel.lectual s'inscriuran a nom de la 
FUNDACIÓ al Registre de la Propietat i de la Propi-
tat intelĿlectual respectivvament.---

10.2.- Els valors, accions i· obligacions de la 
FUNDACIÓ,. es dipositaran al seu nom en els establi-
ments bancaris o de crèdit quedesigni el Patronat

10.3.- Els altres béns, títols de propietat, res-
guards de dip¸sitts i qualsevolal tra mena de. docu-

usdefruit, .... us
o qualsevol altre dret del quesigui titular la FUN- 
DACIÓ, seran custodiats pel Patronat o per les per-
sones que aquest delegui.---------------------------

10.4.- Tots els béns de la FUNDACIÓ s'inventaria-
ran en un llibre de registre del patrimoni del que 
se'n farà càrrec el Patronat.-----------------------

ONZÈ.- Els exercicis econòmics de la FUNDACIÓ 
coincidiran amb l'any natural, excepte el primer que 
S 1 iniciarà el dia divuit d'octubre de mil nou-cents 
noranta-nou.----------------------------------------



CAPÍTOL IV.- El Patronat:------------------------

DOTZÈ.- El govern, l'administració i la represen-
tació de la FUNDACIÓ s'encomana al Patronat, que es 
regirà per aquests estatuts amb les ' facultats que li 
atorguen.-------------------------------------------

TRETZÈ.- El Patronat podrà elegir per majoria en-
tre els seus membres, un president, un vice-
president, un tresorer i un secretari. El secretari 
podria no ser patró. També podrà designar un direc-
ta: o gerent no patró. Tan un com l'altre, per no 
ser patrons, tindran veu però no vot. La resta dels 
membres del patronat tindran la condició de vocals.-

En cas que el nombre de patrons sigui tres, el 
que tingui el!. càrrec de tresorer podrà ser també se-
cretari o bé president.---------------------------~

En cas d'absència o impossibilitat física, el 
vfce-president substituirà al president en les seves 
funcions.-------------------------------------------

Per disposició testamentària expressa, el càrrec 
de Presidenta fundadora que ostenta la senyora Jose-
pa Llepis i Bover tindrà el caràcter de vitalici. 
Els càrrecs del Patronat, excepte la Presidència vi-
t~licia, tindran una durada de quatre anys.---------

CATORZÈ.- El patronat estarà format per un mínim 
de tres i un màxim de vint persones físiques o jurí-
diques. Els tres patrons designats per l'escriptura 
de l'acta fundacional seran patrons vitalicis.------

També seran patrons els nomenats posteriorment 
pel Patronat, d • acord amb el que e .stableix 1• article 
següent.------------------------ - -------------- - ----

h~-:-:-:;-;-""-..r"'lf':r ,; ... ~-!'~"-"! : .. -=~·~;rr~ .... ~ .=-=--·-·-,- -· •.r··- ... __ 
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d'acord amb les següents normes:--------------------
15.1.- Per a l'elecció d'un nou Patró (de tal ma-

nera que augmenti el nombre dels patrons) es reque-
rirà l'acord unànime de tots els membres del patro-
nat. Així mateix, perquè el patronat pugui acordar 
cessar un patró no fundador abans que hagi acabat el 
seu període de patronatge, serà necessari l'acord 
unànime de la resta de patrons.---------------------

15.2.- Per a la reelecció de patrona o per a co-
brir les vacants que es produeixin per desés, inca-
pacitat, renúncia o per decisió del pro~i Patronat, 
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caldrà l'acord de la majoria dels seus membres. En 
tot cas caldrà el vot favorable de la presidenta vi-
talícia.------------------------- - - ----- ----- -------

15.3.- S ' entendrà que es prorroga la condició de 
patró des de la caducitat fins a la propera reunió 
del Patronat.---------------------------------------

15.4.- Els membres del patronat exerciran la seva 
funció des del moment en que hagin acceptat el seu 
nomenament com a tals.------------------------------

15.5.- La condició de Patró no fundador s'exer-
cirà per un període·· de quatre anys i serà reelegible 
indefinidament pei:. terminis d'igual durada.--_.._ ____ _ 

-15.6.- -Els pat-rons vitalicis només cessaran per 
desés, incapacitat o renúncia.----------------------

SETZÈ.- El Patronat es reunirà tantes vegades com 
el convoqui el President, que ho haurà de fer com a 
mínim un cop l'any. També es reunirà quan ho demanin 
dos o més patrons per escrit al president, el qual 
haurà de convocar-lo dins dels quinze dies següents 
a que rebí la petició.------------------------------

16.1.- El President farà la convocatòria per es-
crit la qual es trametrà als Patrons com a mínim 
cinc dies abans de la reunió, i contindrà l'ordre 
del dia, ·i el dia i lloc de la reunió.--------------

DISSETÈ.- El funcionament intern del Patronat 
-~?-~:~~t~.~~i~:::~:::p'i?'~i~!f¿~¡-=--~~Ór~--:~à~:~~-~-~- ~i~~~-à~-~~~~--:-.. ~~- ·.:;·:::- ··· 

primera convocatòria assisteixin la majoria dels pa-
trons.----------------------------------------------

17.2.- A la segona convocatòria que tindrà lloc 
mitja hora més tard, n'hi haurà prou amb l'assis-
tència de dos patrons en cas que el nombre sigui de 
tres a cinc i de tres, en cas que en siguin sis o 
més.------------------------------------------------

17.3.- Cap patró podrà delegar la seva represen-
tació ja que el seu càrrec és personalíssim. Excep-
cionalment quan un patró sigui atribuït al titular 



d 1 Un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que 
reglamentàriament el pugui subs~ituir.~----------~--

17.4.- Les persones jurídiques hauran de ser re-
presentades per una persona física.-----------------

17.5.- E~ President dirigirà les reunions i exe-
cutarà els acord adoptats, sempre que no es designi 
a una altra ·persona per fer-ho. El Secretari redac-
tarà les actes de cada reunió i en lliurarà certifi-
cats amb el vist i pl~u del president. En cas d'abs-
ència del secrecari, podrà ser substituït per qual-
sevol altre patró que es designi pel cas.-----------

17.6.- Els acords del patronat s'adoptaran per 
majoria del vots emesos d 1 entre els assistents a la 
reunió, excepte en el cas de l 1 article 15.1 i en els 
casos que la llei exigeixi un quorum superior. En 
cas d'empat, el vot del president serà diriment o el 
vice-president que el substitueixi.-----------------

17.7.- El president podrà establir el vot secret 
per a decidir-determinades qüestions.--------~---~--

DIVUITÈ.- Les funcions que corresponen al Patro-
nat amb ¿aràcter enumeratius i no !imitatiu, són:---

18.1.- Nomenar, renovar o cessar patrons i, si és 
el cas, el director o gerent i el Secretari no pa-
trons.----------------------------------------------

18.2.- Elaborar els programes d'actuació de la 
Fundació per a donar acompliment als propis objec-
tius.-----------------------------------------------

18.3.- Formular, aprovar i presentar els comptes 
anuals.---------------------------------------------

18.4.- Organitzar i dirigir el funcionament in-
tern ·i ·extern de la FUNDACIÓ; ·interpretar els pre-
sents estatuts, i establir els reglaments que calgui 
per a desenvolupar-los.-------------------------~---

18.5.- Assumir la representació de la FUNDACIÓ en 
tota mena d'actes i actuacions.---------------------

··:-.:·.~s.'.:-·::;:,¡;::~----~]Z~::.Q.:;.·~::;'.=?:·~t:qrga-~it;:Ç!tq;·~me·na~de.-:~·cont.ract;'-e:p·;::çle'?."COmpra-¡·.·.;.::' .. '·:::.· .. ::; ·.··, 
........ possessió," admini"strà"ció, ""alie!nac.ió i gravainèn. de- .. 

béns mobles i immobles.----------------------.-------
18.7.- Adquirir i acceptar béns i drets per a la 

FUNDACIÓ. Cobrar i percebre rendes i dividends, in-
teressos, utilitats i qualsevol producte o benefici 
que es derivi de l'activitat de la FUNDACIÓ i el seu 
patrimoni.------------------------------------------

18.8.- Fer tota mena de pagaments necessaris per 
a recaptar, administrar i protegir els fons de la 
FUNDACIÓ.-------------------------------------------
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18.9.- Contractar i acomiadar treballadors; ¿sta-
blir sous, horaris, honoraris i gratificacions.-----

18.10.- Qualsevol alera que sigui nec~ssàri~ ~~r 
a l'assoliment de les finalitats fundacionals.------

19.11.- Exercir en general :oces Les funcions 
d'administració, conservac~o, custòdia i deiensa 
dels béns de la FUNDACIÓ, sens perjudici del que la 
legislació atribueixi al Protectorat. ------------- - -

19.12.- Elegir els mebres del Consell Assessor.--

DINOVÈ.- El patronat tindrà una Comissió Execuci -
va que exercirà totes les funcions executives i er. 
general les de gestió definides a l'arcicle DI~JITÈ, 
excepte l'aprovació dels comptes anuals, el pressu-
post, la transmissió o gravamen de béns innobles i 
de valors immobiliaris o cotitzacions àe borsa. el 
nomenament de patrons, n~ cap altra de les que re-
quereix l'aprovació del Protectorat.----------------

Formaran part de la Comissió executiva la Presi-
denta, la vicepresidenca, la tresorera i la secretà-
ria i fins a tres vocals del Patronat elegits per 
aquest. Es reunirà sempre que així ho acordi la Pre-
sidenta o bé dos de l s seus membres. Els acords i 
funcionament es regiran per les normes generals del 
Patronat.--~-----------------------~----------------

81 patrona~ i la Comissió Executiva podrà nomenar 
apoderats generals amb funcions mancomunades o so-
lidàries.--------------------------------·----------

VINTÈ.- Els Patrons exerciran les seves ~unci~ns 
gratuïtament però podran rescabalar-se ·1e les despe-
ses que els causin les seves funcions, les quals 
hauran de ser justificades.-------------------------

CAPÍTOL V.- El Consell Assessor.-----------------

VINT-1-UNÈ.- El Patronat elegirà un consell As-
sessor per a assessorar-lo de qualsevol qüestió so-
bre el funcionament de la Fundació que se li sotmeti 



a consideració. Serà format per un max1rn de deu per-
sones elegides pel patronat entre les que, per la 
seva trajectòria personal puguin contribuir a asses-
sorar sobre la d~fusió de l'obra de Joan Brossa, i 

-en general -sobre-les finalitats de la Fundació.-----

VINT-I-DOSÈ.- Els membres del Consell Assessor 
seran elegits pel Patronat. El càrrec i tindrà una 
durada de quatre anys.------------------------------

VINT-I-TRESÈ.- El Consell Assessor es reunirà 
anualment, dins del primer trimestre, per a posar-li 
en consideració la memòria d'activitats de l'exerci-
ci vençut i exposar-li la proposta de les activitats 
del nou exercici. Serà convocat, sempre que ho con-
sideri oportú el Patronat, per tal de sotmetre a la 
consid~!ac-ió-- qualsevol- qüestió relacionada_ amb _la 
fundac~o.-------------------------------------------

e I~ OL V E ' ' ... ' 1 . ' d ' .. APT I.- xt1nc~o 1 1qu1 ac1o.--------------

VINT-1-QUATRÈ.- Ja que la durada de la FUNDACIÓ 
és indefinida, només s'extingirà per la impossibili-
tat sobrevinguda de donar compliment als objectius 
fundacionals provocada per qualsevol circumstància. 
En aquest cas, el Patronat acordarà l'extinció de la 
FUNDACIÓ i els béns que restin de ser liquidada es 
destinaran a d'altres institucions sense afany de 
lucre amb objectius anàlegs i complint el que es 
disposa a la legislació sobre fundacions privades de 
Catalunya, tenint en compte que el llegat documental 
i obra de Joan Brossa sigui conservat i posat a dis-
posició del ciutadans, tal com va establir el funda-
dor en el seu testament.----------------------------
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