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BARCELONA,

a vint de gener de I'any dos

m1l-

nou

/

Davant meu, ENRIQUE HERNANDEZ GAJATE, NoLari de

I ' ff. lustre

Co1.

J-egi de Catalunya, amb residéncia

a

Ia CapitaI.
I
i

1t

COMPAREIX
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I
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I
I

:

La'

(encara que també

és

habitualment el nom únic

de

major d'edat, casada, verna

de

SENYORA MARIA-ROSA

I

I
I

!

coneguda amb i utilitza
ROSA) ASCON BORR¡\S,

I

I
¡

08012-Barcelona, amb domicili
d'Astúrles,

número 32,

i

al

carrer

amb DNI/NIF

princep
número

I

\

I
¡

36450118-V

i

I

INTERVE

,l

privada,

de

en nom i representació
nacionalitat

de

1a fundació

espanyola,

denominada

rrE'IJNDACIO

PRMDA

:(AI\ÍFRiA-SAI{T MIQUEL.

tt, domiciliada

a Esplugues de Llobregat (Barcelona) , plaga Santa
Magdalena, número L9, 1er; constiturda

escriptura

Senyor Tomás Giménez

7996, amb el
Inscrita

pel Notarl

autoritzada

Dua TL,

1.

número

al- Registre

de

mitjangant

de Barcelona,

eI dia 31 d'octubre

de

seu protocol.

636 del

Eundacions Privades de Ia

Generalitat de Catalunya amb e1 número 7.052. Té

e1

CIE. número G-61 .241.318
ACTUA degudament

legitlmada per aquest

OULE.

a)

En virtut

def seu cárrec de Presidenta

deI Patronat de 1a Eundació, pel
designada en vj-rtut

d'escriptura

qual va ser

autoritzada

peI

notari de Barcelona, eI Senyor Tomás Gimenez Duart,
el

28 de juny de 2006, flo 2.559 de protocol,

degudament inscrit

taI i com acredita Ia resofucíó

de la Generalitat de Catalunya de 79 de juliol

de

2006, reproducció per fotocopia de Ia cual¡ eo

un

total- de dos folis

en paper

comü

| s'incorpora

a

aquesta matrru.
b)

Per estar expressament facultada,

en

execució dels acords adoptats a la

reunió del

Patronat de la

en eI

Eundació celebrada,

seu
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social

el dia 19 de novembre de 2008,

que consten recolfits

en la Certificacio

i¡

,bxpedida per fa Sra Maria Lluisa Xiol QuÍnglés,

eñ

Ia seva condició de Secretária deI Patronat de

l-a

i,,'

Fundació, amb el- Vist-i-Pl-au
Patronat,
,/

de Ia Presidenta del

Sra. Rosa Ascón Borrás, quines firmes

l

1i
t,:

:
:

considero legitimes.

Estesa en onze fofis

de paper

il

'i

i

i,t,

t:

comu,

escrits

per una sofa cara

deixo lncorporada a la present mat

1:
ll
l,

!i1!
1Í

ii

!d

CONEC i

TENINT, ál

ii
¡
J

intervé,

que m'entrega i
_:

-

meu ¡udici,

la CAPACITAÍ LEcAf, NECESSÁRIA I

segons
FACULTATS

t

I
!

REPRESENTATf\ZES SUEICIENTS

present escriptura de

per a lratorgament de Ia

ELEVACfO

A PUBLIC

DTACORDS DE

I'T'NDACI

EXPOSE:

QuC, ELEVANT A

PUBLICS

unanimitat i recaiouts

a

els acords, adoptats per
Ia reuníó del Patronat

de

Ia Eundació, celebrada el 79 de novembre de 2008,-

ATORGA:

PRIMER:

MODIFICA

MOD

I EI CAC I

e1s articles

O

2,

defs

Fundacló, per

ADAPTAR-LOS

previst

primera de Ia Llei
Ilibre

actuals

a Ia
4

sentit

disposició

/ 2008 ,

a Ies persones juridiques;
5

,

estatuts

de la

a 1a normativa d'acord

tercer del Codi Civil

que f a els articles

així

1,2, 6,J,8,9,72,15,76,71,

com I'annex

amb al-ló

D'ESTATUTS.

-ADAPTAC I O

transitória

de 24 d' abril-,

de1

de Catalunya, relatiu

alxi com, modificar, peI

6,'l ,74 i

I 'annex L, en eI

que consta a fa certificació

aqui no reproduirem en evítació

unj-da i

que

de repetícions

l_nnecessarf es.
SEGON: REEUNDICIO DTESTATUTS: Com

a conseqüéncia

de f'acord precedent de modificació d'Estatuts

es

refosen els actuals Estatuts de Ia Fundació, donant
aIs articles

una nova redacció, segons hi consta

en

incorporada a l-a present, eu€

es

1a certificació

dóna aqui per integrament reproduida per evitar
repeticions innecessáries
TERCER:
SOL.

La senyora compareixent, segons intervé,

LICITA la

inscripció

de la

present en ef
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/'nRegislre de Fundacions del Departament de Justícia
,,,
/l
de 1a Generafitat de Catalunya
Aixi

ho DIU I ATORGA, després
I

RESERVES

ADVERTIMENTS

especialment,

les

PERT]NENTS,

LEGALS

previngudes

les

fer-1i

de

e"l- vigent

en

Reglament del Registre Mercantil.

Llegida

per

mi,

a

efecció

seva

compareixent, La present que he redactat
amb el seu exprés beneplácit,

contingut

d.

en

l-

ld

catafá

I'APROVA i en el seu

es RATIFICA I FIRMA amb mi.

I jo, eI Notari,

autoritzo

amb

eI meu signe,

flrma,

rubrica

públic,

donant fe que la compareixent ha prestat

segell

I

aquest instrument

Iliurement el seu consentiment a1 contingut íntegre
d'aquesta

escriptura,

s'adequa a Ia legalitat

que

aquest

atorgament

i a la vol_untat dequdament

informada de la mateixa i d'haver-se observat fes
formalítats

legals

estés en tres folis

i

del

contingut

del mateix,

de paper del Timbre de I'Estat,

exclusius per a documents notarials,

números

e1

del pr esent i efs dos anteriors

fa mateixa série,

ide

docume ntació

eue

incorporada fan

en

ordre correlatiu

) untament
un

total

amb Ia

de setze

folis.
Aparece 1a firma de 1a compareciente. Signado:
ENRTQUE HERNÁNDEZ GAJATE.

Rubricado. Está el se}Io

de l-a Notaria

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS
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Di¡ecció General de Dret
ty'lEntitats Jurídiques

Fleferéncia:

Aasumpte: -ffi

Maria Llui'sa Xiot Quingiés
Privada Xamfrá-Sant Miquel
ner §anta Magdalena , ig
Esplugues de Llobregat

Llobregati

Senyora,

us

cornunico que han e§tai inscr¡ts els canvis en

k

compo§ició del patranat de la

Fundacré privada Xa*rrá-s*n[ Miquer
{núm, 10§2) qua ens heu fel saber rnilian+anl er
voslrÉ eecrit prasentat el 1.!/O7/2006.

En conseqÜéncia, la composiriÓ del Patronst que aclualment
consla en et Registrr de
Fundaclsns de la Generalitat és la següent:
Presidenta
Rosa Ascon Bonás
a renovar A4fi4lZO1ü
cretáriá
Maria Lluisa Xiol Quingtés
a renoyar 041041201O

Tresorer
JordíGibert Mombrú
a renovar §4/04/A010
Vocal
Consol Ferrer santonja
a renovár 04/04/2010
Larnarca Ciuré
réncvar A4lO4tZ01O
ocal
arique L6pez Viguria
a renoyar O4l§4/?m0
Vocal
Francesc Jené Borrás
a renovar04/04/2010

t

P¡u Clsri6. §I
t,§O

lO Bar¿sl&ng

IsI, 93 *tG 4l oc

F$x 93 31§

t1

33

Ooclme¡l tl*§nünIr Fdrninitiralir ü§ñrtil

¡ñt

lk1ñrll,.n

]t],éñi-{

!*cwmn1

1.2
63&a i§

'n,2

i l'.-

m§ffi
Jurldiquas

: d'ErÉitale

Vocsl
lmmaculada Fericas Pagés
a renovar04/0412010
Vocal
Joan §egura Tontns
a renovar 04/04/201§
Vocal
Pascual§elañá CresPo
a r6n0var 0410412010

i inscrita en el
Us retomem üna cÓPia auténtica (degudament diligenciada de
2006, davent
*egistre de Fundacions) de I'escriBtüra átorgaaa al 28 de ,iuny
2559
dsl seu
ie1 ñotari de Barcelona seRyor Tomás Giméne¿ Duart, nrlm,
pretocol.

Atentame¡1,
Adrninistratlva
Cap de la §esdó de Publiritat Registral ide Coordineci§
M. Ángeles Pérez Hernández

Earcelona, 19 de juliol de 2006

)

*tL

Púu §hd§, ú1

0tü!0fttftto{!§
tliñ
"-r

¿t

¿,i

fifi

Boiunü§l *38¡18

-r4,'.#

ar.§rñ'c|.r*lLr ñr*irdi¡

tFü *l¡*Elurá

ilecfrüniEá

afi*

sart¡ft§lt* d§ fÁ*áñeix

e¡§¡'t'
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I
T

t"th'*dn¡d

§.r

fi-a Sra. MASIA LLU:§A XIOL QUINGLÉS, en 1a seva condicié tle
arta d¿I PAtrOrAt dE l'ENtitAI F.UNDACIé PruVA}A XAh{FRÁ-§A}IT

:dupL,

CERTI

BI§.*:

Que el dia 19 de novembre de l'any 20CI8 i, prelia convocal^&ria a l,efecte
efeetuada d'accrd amb alló qr¡e pl§vcuen els sstatut§, es r¡a celebrar al
dornicili corial, en primera cor"¡vocatéria, una reunió dcl Patronat de Ia
Fundacié, de ca¡'ácter cxtraordinári, el 1* que lrarert aesistir tots cls membres
del Fatr¡:nal"

,,;
r_4

A 1a referida reunió deJ Patronat es va¡l prendrc, per unanimitat dels
assislents, i tenint en cornpts en Lot eas la voluntal de les pcrsoner
f,r¡ndadores tl'acord amb el quc preveu I'article 33§-1.1 de la Lki 4/?oo8, de
24 d'abrii, stel llibrc lerccr dsl Codi eivil de Catalurrya, rela*u * lcs persones
juridiqu*s, tntre r!'alires, els self:ents,

'o

q

ACORD§r

L: I)'acord nmb allé pr*vist a la disposició tr¿rnojtoria priunera de la Llei
4/2Oü8, cte 24 d'abril, del llibrc tercer de1 Codi ciü1 de Caralunya, relatiu a les
pers$nss juridiques, s'aeorda modihcar els arljcles l, 2,6, f , g, g, 12, lS, lS,
17, aixi csm i'annex 2, tlels actuals sstatuts de la Fundació, per adaptar-1os a
la nova norrnaliva aplicable, aixi corn shcerda modiiicar ela articies E, 6, z, 14,
i a"rrnex l, el el següent sentit:
- Article 5; Es mndilica amb la voluniat de fer cscstar expressame§1
dins de l*s aetit'i1a1§ que porterá a terrne la fundació pc; cornplir les trinalitat*
estatsliries, les cctivirats de ft¡rr¡en¡ i práctica de l'csport, ies quals :ot i que ja
es portaven a tsrme a la práctica al ser aclivitsts rrecessá!:ies prr complir ]t:s
§$ürentades linalitalu, cal que constin expressá.rllent relacionades en lá
redacció cle lcs activitats dc l'entilat, d¡:ncs aqusst §s ur: requisit formal cxigit
pels organisnres púb)iüs compelents per podrr aecedir als ajuts prcvistcs per
aqrle§te§ acliyitat§.

,)^

q1 .J,

- Article 6: Ec m{:di§ca afegint la mencié exprcssa que e1* beneficiaris
poden scr tant nsns eom jcves i adults, el que es porta a lerrne també
única¡n*nt amb ia linalitat de complir üü requisit lsrmal exigit pels
organiemes públics comp€t€nls per poder accedir alr ajuts previstos per
eque§1es ¿etivitats.

- Arücles 7,14 ) arrnex l: Es modiliquen supriminr d'entre els órgans
previslos en els estatuts les frgures de lAssemblea Ct¡nsultiva i el Cornité de
§ireceiú, justiiicant-ss aquesla eliminació en el lcl que sén dos órgans que mai
har cxistit ni operal a la práctica. senL dcnes la própia dinárnica i
funcicnar¡ent de la ful:dacié la que ha mostrat la seva innecessarietal , per 1a
qual cos*, davant de I'rxigén¿ia de ia refe¡ida llqi 412008 consislent en
establir en els estaluts la regulació d'uns érgans qur han resultat totalment
innecessiiris i inexistsnts a le práctica des de l'inici, slra considerat més
¿deeuada la srva eliminació per qjustar r:s estatuts aJ fu¡cionamenr i
organitzacié real de ia fundació.
L,a nova redacció dels

referits articles I zurnex qucda en la forma que es

lranscriurá * I acord seguent de refasa d'esLalute

.

Itr.- Corn a coneeqüéncia de les rncdilicaeions antcriors. s'acr:rda la
refasa dels §statuts de la Furrdacié, els quals a parlir dhra 1i:rdran la següent
nova redaccié:

¡{E§ÍATT'?§
(
)
I

.\

I
f\o

lv

lI

Capitol I.- Denooinació, régim, domicili i

irnltt,

Arriclf 1.- La §undació Privada XAMFRÁ-§ANT MIQU§L, suirjeeta a la
Iegislació de la Oeneralitat de Catalunya, es regeix per la voluntal dels seus
fundadors, ma¡:ifestada directañent i indircctament en aquests estátut§, pcr
aquelles disposicions que, rn aplicacié i iaterpretació de la voluntat
fundaeit¡nal, c*tableixi el Fatronat, i de ma.r:era espeeiuJ, per agus§ls Estátuts
iper la tlei it/200S, del24 d'abril, de! llibre tercer del Codj civil de Catalun3'a,
relatiu a les pcrsones jurídiques,

Article 2.- La l'undacio tÉ personalitat prépia i piena capacitar juridica
d'obrar i acturr des dei momenl de la seva inscripció rl cl Registrc de
Fundacions, §§:'rsÉ alLres limitacions que les imposades per les Lleis a aquests
§statuts.
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§l domisili de Ia F¡tdacio

és a la Plaqa Santa lvtagdalena,

lg,

de Ll¡rb¡egat.

La Fundeeió excreeix les ¡eves fu¡rcions principalrner¡1

a

pítol II.- Finalitat*,
Ari.icle 5.- La Fundació tc pcr objeete I'atencié a les persr¡aes amb
ismilrucié psiquica i 1a promoció de totss aqr¡e]les aetuaciolo, aetivitats i
n'cis que linguin com I ñnalitat la solució de ies necessitats. c.l foment de la
forrrració i la miltrora de les condicio¡rs de vida d'aqueslss pcrssne§, entre
'altres, la pron:ocié cl'cscolcs, tallerg, ernprssss de trehlall, ástivitats de lleure,
residenries. el lorne¡rt i la práctica de l'esporl, e1c,

§apitol IIf.- Eeneflclarls"

?

Ar{icle 6.- D acord amb la lin¿üital lundqcional ab¿rns indicada. ser¿rrl
beneliciaris dc la Fundació la sociclat en gerreral, i en particular les persones
aml¡ disrninució psiquica, siguin nens, jovcs o adulls.

i

L'elecció dels bcneliciaris stfcctuar* pel Patronat sola els erite ris
irnparcialitat i no diseriminació entre les pe rsones quo reuneixin lcs següents
formar part dcl §ector de població atús pe:- 1a Funriació,
lcircumsráncics:
la
iicitar
¡rrcstaciñ * sen'ei gue la Fundació pugui ¡rlcrir i quc eomplei-xirr els
lsof
lrequisits cspecÍñcr que, cornpl¿mentáriarrlent, pugui acordar cl patronat.
cf

I

1

-4\.
1

N

l"
,\

1

i-

Capíto1 fV.- Organs de govern.
i

Articlc 7.- El eárrec de palré és de confianqa i tr:talmenr gratuit, La
i
rpprt:scntació, el §oYern i l'adrninistració de la [+undació corre*porrdrá a!
Éatro¡r¿rt, el qual podrá norr¡enar u¡¡ Di¡eel.or arntr les lacultats que re.sullen
\ri db I'Anncx ! d'aquests Estatuts, el qual ¡i no és palré, podrá assistir amb yeu
sense vot a les reunions. §l cárrec de §ireelor pot ser clcupÉrt psr uü
\ nft,i
pálro
rtornés si no cr:nc*rren lcs ci¡-curr¡stáncics a quri fa rcfcréncia l'articlt:
\\.t
\332.2.1 dc la rc[erida Lki 4/20081 cas cn quü ]a retracio ial¡nra1 o profe»s,ional
\ta d'articular mitjansant un eúntraüte que deterrnini ciarament les LasqLt{:§
lai-¡orale o profe*sicrals que es retribueixe», ies quals han de scr diferents de
les prépi.ex ilel ciu:ec dc patró, amb l'autor,lració prévia del proleet¿¡rat.

a)

\/
EI P*rtrc¡rat tindrá les faeultats d'ad¡ninistracié i grstió, dispr:sicié i
Sravamen dc búns. i rcpre*rnlacié dc la Fr¡ndaciú, scnsc m*s lirnitacigns que
les result¿rnts de la legislació

rn la rnatr*ria.

§l

Fatronat, §i ss cc¡nsidera ailient, podrá nomensJ d'enlre els seus
memlrres, un o varis que, amb cl nom dc patró/ns Drlegat/s, tinguin
de1*gadrs les fac¡.rltats d*l propi Patronat, excepte les legalrnent irrdclegablcs.

{}
,)
¿t

{

t

*1
\

I
-0

I t/

a--"}
1

t

Arl.jck 8.- §orrespein *specialrnent al patronaL:
a) Represenrár §. la Fundació dintre i fora dc judici, §n roto ej¿rsse
d'act{:s i contraetes, i d*v*¡rt }hdminislracio i dc tercer§, 3ense cxccpsió.
LtlabnraciÓ de les nomn€§ i mglaments complcmeRraris dels llstatuts,
qua.r: aixi s'cstimi conrrenicnt.
b| Fcr f inventari i formular i aprovar rrs comples anuals e¡: ia forma
prevista a la norm*riva aplicablc.
c| operar arnb eaixes i bancs, inclosos el tsanc d'Espanya, i altrcs
entitats {inancercs per rni§á dc qualsev¡rl de les operacions permeses cn dret.
com són lbbertura, el seguimrnt i la caneel.laci* dc clarptcs corrents i ¿e
eredit, la eontractacié dc prút1ecs i credits, amb o sensc garantics, incloses jrs
hipotccáries o les pignr:raticies, deecompies de llerrcs dc canyi, rcbr¡t i alrres
dacuments dc gir, elrctua!" dip&sits de dincrs, r.aisrs i altres bÉns, concertar
operacions dtnvcr¡i* i altres ñnanceres i bancáries.
d) Donar i rebrc cn arrendarnent imlrlobles, bóns i scn,cis, cüllccrtár i
rescindir cünl-ractss taborals.
e) Nomenar apeiderals generals o especials qur rrprescntin a la
F'undaciÓ en totc§ leu seves acluacions, amb I¿.s facultats neressárics i que en
c*da cas reeultin procrdents" arnb axcepció de lee qur, per llei, no siguin
clelegables; podenl conferir els cportuns poders amb facultar rle substitució,
en ei seu cás, i retr'orar-los cn la dEta i forma que rstimi procedent.
$ Conscrvar tls béns i drets que integrin el patrirnoni de la Fundacié i
mantenir la seva productivi{a1, següns critcris financers i d'aeorrl amb lcs
circu¡nstá¡rcies ecanémiques, i" amb aque§ls efcsle;, adqr:irir, tra¡:srne1rr i
grávár bé:rs mol:les i immoblss,
T'r¡tes les facultats esmentades s'entenen sens perjudici

dels requisirs que lcgalrnent siguin prec¿ptius

rn eada

d*i eomptimenl

eas.

Arliclc 9,- §1 Patror¡at esrará forrnat per un mini¡n de sis persones i un
¡náxirn de dotre. f;l primer patronÍrt estará constitltit pcr ks Per§frrle§ q\¡e
desigli la funrladora el l'acta fundaeional. Els nom*narnents posieriors dt:
p§.trsn§, eor:espond¡"á fer-1as al Patron*i.
El cárrec dc palró ós de consarrga i lolaxmcnL gratuit, sense perjudici
dei tiret a ésscr re'ccabslat de tres clcspeses degudanlenr justillcades i a la
indemnit¿ació pels da::rys produits per raó dc I exercici del cárrcc.
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1/¡

duració

clel cárrec será de quatrs a-r:ys, peró poclran ser reelegits
. _P
/ \ndefy\idament El Patronat podrá decidir la separació de qualseyol dels sJus

,l/lmerfbres, d'acord amb el que prevsuen aq¡,ssts estatuts.
,/

,-nnÁ.*s

¡i'a¡arr:l

*x[n

Les var-a¡ls que

¡l

parronar, per causa que no sigui eI
§eran cr:¡be¡-le; pel Átelx
la dax.a de la propera rsnovació dr cárrecs.

ss produeixin en er
Lt/anscurs.dci
i
tcrmini de cluració del c&rrcc de patró,
f rPatronat, interinamenl ñns

/

U

a,
L¿r rcnoyaciÓ dels mcrrrbres
. als dos anys
[ sortcig,

de] Patronat tindr& lloc <ie forrna parcial, per
meitat
de
ra duraeió der cárrec}. si er nomt¡rc de
{la
,,1
j I Palro.rs"fos parell' e§ renovará larneital en cada torn; si fo.s sena¡, cs renovará
en cl primer lorn la rneitat per dtfecte i en el §sgorr tois e1s mernbres
resla¡ri§.

I

I

psrmarent d'algr.lnes o totcs res fa*¡,¡r1ats rcga_rment
I . " .Y delegaeié
cn un o varis patrors drlegals, i tra de*ignacié dcrs patrons que
I hagrn.l',":"r*
:"t"s"olcs
aqL¡e§t§ cárrecs, requerir&, per a ra eeva varidcsa,
er vot
I ¡avorablc cle les lr"§
quartes parl.s dels me¡nbles que fo¡-rne¡ et palrr:na{.
I
EIs patrans i Ics ¡;ersoncs indicade* cn I'urticle 3t2"g.g han d,absicnirse de parricipar er¡ t,t tipus de ncgoeis i activitats fina¡lfere§ quc puguin
coürprometre I'clbjcctivirat en la gesdó d* la Fundació.

'Article 1o.- Er patronat designará, d'rntre els seus membrrs, ..rl

preeident, un Yice-presidenl primer, uñ §efreta¡i i un tresorcr.

Arrisle 'l i "- per delegacié permar"¡cfrl del patron{r{
,
$rro!-: al
prrcident, i si proccclel.r al vice,presideat, represrRla: a e'r-rf
Ia Fur¡daeió.
correspoa al secrela;'i, redactar les actes de lcs reuRions drl pai¡r¡nat,
aixi

(
I

\

=)\
3

(\

IY

iu
lr

cor¡r estenclrü certirlcats d'aquestes i dels scus á.corde, amb
el yist-i_plar dei
president, ! r1e q,[alsevol llibre, documcnt o an{eccdenta de la
Funclació. EI
president sevá subslituit, en cl;upúsit d'absé¡rcia o irapossibititat,
pci vicepre sident.
J-cs actcs de rcs reuniora der parronat s,irauran d'aprorrar
ai {in;rr dc ra
própia reunjó o a la r,eu¡lié ssgtient.

rl¡licle 12.- 1l¡
i
l!1& rne§:§empr§ que
.

cdrtilicada.

palronal cs reunir& aLncny* una
vegada cada tres rr¡e§o§
sigui convcnirnt a criteri del presidcnt, n¡itjaxsanlt carl.r

i

I Lc.s reunions hauran de ser convocades, per escrit arNb un mÍrrirn de
inc rjies d'antelacié, pel ¡:resident i queda:*n vsiida¡nent conrr"iruiries
si

as§tstctxea, cofrt a n:ini;rrn en primcra conr,,Oc&tótia, la ¡neitat
més un rlels
cornp§nents, j"cn §*§aúna ccnvoca!-ória: gue ha de celebrar-se com
a minirn

?.1
¡Jú

rnitja irora desprós dr lhora lxada per a la prirnera, hauran eibssist'lr-hi, e*rn
a minim, quatre patrons.
A cada patró li corrs$pon un 1ot, que ñs és delegable,
Es reunirá tambÉ quan ho *ol'licitin
sol.tricilud s1:a d'adregar al president o a
corvocatória i ha cl'ineioure els assumptes
en aqurst ca;. sha de fer en el termini
sol"lieirud.

r-J
'\i
vt

i
i

-1\
,l
,,1

una quarl¿r part clels patrons.

La

la pcrsorra legitimada per a fer l*
que shagin d* tractar" La reurrié,
de trenla dies ¿r cr:mptar de la

Arliclc 13,- Els at:<¡rds del fatronat shdoptaran per majoria clc vols tl¿ls
presesl§. Correspondrá un ,r'ot a cada patré prcrent i ns shd¡nclran
delegacions, §J vol drl ¡:rcsident tindrá forga diriment si cs produelx empat.

I
I

,l

I

qt
ll
.a1t t

L¿r rnodilicaciú d'estatuts, c1 ccssarnenl dels patrons, ia compra, r,'enda o
gravamrn d* béas imrnobl¿s, Ia fusió o agrcgacié d'una ali.ra fundació i la
prépia cxtinció, exigiran 1'acord de lres quartss perls dels membrcs assistents
i eI preceptiu compliment de lee ¡ormes que per a cada .as prercgin les
dinposicions vigents, i, si s'escau, la pertinent aprovació del frotectoral,

Articir 1j'.- §l dircctor dq la Fundacié, si fos designat, cxeculará els
acofds dcl P;rtri:n&t sens pe(udici dc lcs tleiegacions que Ii pugui fer. I"i
corrrspondrá ]a dirccció adminjstraljva dc la F,r.lndació: dirigir cl personal i
portar la comptabilitat. ?inclrá tamb§ tote$ lcs facultats que el Patronar li
delegui, arnb exeepció cle les que por llei no siguin delegables.

§npitol Y.- Patrimoni I régtm ecosómic,

:
t./ t'
I1.l

Article 15.- El patrimoni de la Fundació queda ¡"inculat al cornplimcnr
dels fins fundacjonals. §1 Patrimoni cstá integrat:
a) pel Capiral §undacir:nal, constituil per la dotació iniciat, quc consta a la
Cafla Funciaeion¿},
b) per tots els béns i drets <k con§ngut rconómic qu.r e.cccpri i rei¡i ia
Fundació amb la finalitat d'increr:rcntar el c*pital fu:rdacianal, i
c) prr tüts e1s rendirnents, fruits, renclÉs j producte§, i els ahres bens
inearporals al patrÍr:aoti dc ia ñundació per qualsevoi t-ital c eoner¡:lr.
Els recursos económjcs anuals de la fundació ha¡ d cstar inlegrats pcrr
ies rendes i rendiments produits per I Actiu,
els sairlos favorables quc puguirr rcsultar de lcs acr.iritáts fu:rclaeionals,

a)
b!

i

c] lcs s::bvencions i

a-ltres liberalitats rcbudes amb aqucs:.a snaliiat que
no lragir: dlneorporar-ee al eapiLal fundacional.
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elasici

ha d* destinar al cornpliment dels ñns fundacianals almcnys

prr cent cle 1es rendrs i altrcs ingreseos nsls ¿t¡lll¡als obtingul». l,.a
a ric dcstinar o bé a-l complimcnl diteriL de les finalitets o iré a
ment dels seus fons propis. El Fatronat ha d,aprovar I apticació detrs
Si la Fundació rep b*n; i drets sen*e qlrs s(r n?speciñqui }a dcsti¡aci<i, el
F,atron:rt ha de decidir si s'h¿rn d'inr.egrar a la dotacié o han d'aplicar-se
directamenl a la ecnsccució dels §na iundaciona_ls.

l

-x

L'aplicacié d'alrnrnys cl setanta pex csst dels ingressos a: cornpliment de

l

les Jinalit*ls lundacionals, sha de fer enecüva cn el termini de quatre exercicis
& §omplirr cie I'inisi dcl següent al de lkcrcditació comptable.

4

-t

I

l
i

§apítol VI"- §rercl*i ecoaémic.

1

I

\

I

i

Article 16.- Els rxercicis econorr¡ics comensaran el dia tr de gener

cada a:r3' i fi¡:alitzaran el 31 de desemi:re

de

.

Ei Pa{ronat de la Fundacié ha de fer I'intentari i ha rle fcrmular els
i\ co:nples aRuaIs clc manera simultánia i amb data del dia de tanr:arnent de
i !'excrcici econórnic, de conforrnitar arnb §rs principis de conrpta6iliLa,L
i §encralmcnr adrngsss i amb les di.sposicions qus en eada cas siguin

I

(

J\
I
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Els comples anual¡ forrr¡en una unitat i estan intcgratt per:
a) el balang dc situació,
b) ei compte dc rcsultats,
e) l'cstat de canvis en el pat§moni n§1,
d] l'estar de {truxos en cfecliu i
e} la me¡néria, cr¡ la qual s'ha de completar, ampiiar i con:¡cn1ar la
inforrnacio co:rlinguda en el balanq i en el comprs de resultats, i
stü.n de detaller lrs acxuaeions rea.[iteades en compliment tle ]es
Jinalitats fundacionals i concrelar eJ ncmtrre de benef¡eiaris i t:ll
scrveis que aque§ts han rebut, com a¡¿:nbé etrs recursrs procedenls
d altres exereiris pcndcnts de destinacié, si n?ri tr¿r, i les sr:cietal.s
participades majoritáriarsent) aml¡ indieació del pereental.ge de
p:rrticipació.

§i P¿rrrt;nat ha ci'aprovar dintrc dels sis Írests segücnts a ia data tle
tancanlent de I'e-xercici cls conples a.r:uais, els quals h¿¡ dc presrnlar c¡l líl

I

,.:
forma previsl* iegalrnent al Pru-. elorat de la üeneralitat de Catalunyir prr al
scu dipisit e¡ e1 termini de 30 die* a comptar de la seva apravaeió,

El Farronal ha d'aprovar j prcsent&r, en rriaciú amb lrs

inr.¿rsions
i'lnanceres tcmpor*ls que reali{ai en el rnercat de valor§, un informs anua-l

ssbre el grau de compliment del eodi de conducta gue han de seguir les
entitats sense *rnim de lucrc, dc confor:nitat a¡nb la ncrmaliva vigent o a¡nb el
que disposi l'autcrital reguladora.
§ls cornptes a::uals s?ien de §otñstre a ura ¿uditoria cxterna qlran es
donen les circumstiricies legalncnt previstes.

J

Vt
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Enca¡a que nü es produeixin let circumstáncics legalment previstrs
perqui e1s con":ptes shagin de s§lmetrs a una auditoria, si una tsrcera part
dels patrr:ns I¿r dernana per raons jusülicades, perque ct¡nsidera que hi ha
alguna circumstirncia excepcional en la gestié cle la l,\ndacié que aconsella
que c§ digui a {ErmÉ, s?ta de con\tocar una reuniá del Patronat en el terrnini
m*xim de 3§ rlirs natu¡als a compta¡ dc 1a petició, a ll d'acordar de forma
moilvad¿n Ia realitzacié o no-realilzacir de I'auditorja dc comple; sol,§ci1ada. Si
no es convoca el Patronat en el terrnini i¡dicat o si, un cop ronl¡ocat amb
aquest* finalitat, s'acorda no dur a terrne 1'auditoria, cls patrons intercssats
poden adregar la seva pctició al Protsctorat, d aeürd amb ei que rstablejx
l'article 332.8.4 de la Llei 4l?008, iie ?4 d'abril, del llibrc tercer del Cocii civil
de Cataiunya, rrlatiu a }es persr:nes juridiqu*s.

§apitotr VII.- ModiñelclÉ t extinciñ.

Arlicle 17.- Ls m*dilicació d'aqueslx §statuts, I'extinció rt* la Xrundacié,
o trÉ la fusió r: agrrgació d'aquesta es un altra, requeriran qlir c! patro:ra{
justifiqui Ia sc\/a nccessi{.at o conveniüncia, tot respeüLast la volur:rtal
Iundacicnal.

¿rrnb

indeprndincia d*ls r,ots necsssaris que s'iadiquen a l'¿¡ticle
i ¿ l'aprovació o ratificació, si fos necessária. ricl

13 dkque*l§ Estatuts
Prr¡tecloral,

L
o

tr
\

La F¡ndació s'ex§agirr& per les causes
§ormeüva aplicabb.

i

en la fbrlna estatrlerta

¿r

la

l-a dissolucis dc la §undaeio obre el periode dc liquidaeió, ia qual han

dr dur a termc el Pa1rons1, els liquidadors, si n'hi ha, o, subniditrri¿rn¡e¡:1, rl
Proter:torat.

Lextintié dtlrrmi¡a la cessié global dr lols els actius icls passius dc ia
Fundació. Aquesta ee;sió gioiral, un cop ileter-¡:ni¡rats l'artiu i e1 pastiu, s&a de
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Avublty'ar en cl tcrmes exisits per la norrnal:va yigsnl i. arr:b l,auto¡ització
prcfa de¡ Protectorár, §tra d'adjudicar el patrimoni a alguna fr,rnciacié ü una
/

i quan cs tracti d'una cillitát co¡siderada esrn entilat beneficiária úel
,/meccnatge a'ls efectes previstos a1s articler 16 a 2§, ar¡rbdóe inclosoe, cle 1a !-lei
.l 49/2oo21 o, * una entitat publica de natura-lesa ne fundarionar que
§8¡rrprc

il

pcrseguci.r-i flns d'intcres general similars aJs dc la Fundació.

I

§i Rc es p.]1 fer una cesslÓ global, cal procedir a la liquidaci* dels actius
/'
passius,
i
i a ltrav{}r que cn resulta se li ha dc donar I'aplicació celablerta rn el
,
, parágra.f anterior.

V

"e§x§x

.'li
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'Ial eo:n Frst'euen els prcsell§ l}stattlt§, el Patr¡r¡nat podrá norsen&r
com
a Diree{or de la FundaciÓ a 1a persona que consids¡-i m€is adie¡t, 1a quatr tin¡}ra
per delegacié dci propi P¿.rronat, les següents facnitats:

EL DIR§CT(}X.

-1
I

-

ü

l

-j.

li

r\

l'\
§\

i
I

<-f\t

\
\

^c)

iY
\r
\

Porta"r

la Direcció de la Fundació, r¡o¡r¡e¡rár i

aer¡miadar fack¡rs i

empleat.s, assenyalar lcg scvcs funcion: i relribucions.
- con:.prar i vrndrc mereaderie s, :naquinária, drer-s

I

o\

1

\
ü

de propie tat
inclust¡ial i, e:: grne¡al, béns rnobles; concórrer a subhastes i §oncursos
oñcial; i particulars, forraular proposicions i acecptar adj¡rlicacior1s
pror.isionals i dcñnitivcs; signer {acturcs, polisses, cr:aeixements, guies,
§á1'liciru¿s i declan"acions j uradesl cor"¡tractár fl(:taments.
- §fccf ua¡ contracles dc compravenda i per:.rluta sol¡re tréts rnobles.
- Arrendar to| tipus dr: béns, arnb els pacles, ft¡rrnules i condicii¡ns qLrc
lliurament ststipulin,
- §ignar con[racre¡ de préstccs, reeoneixrment de ciret i ga:antia.
sqll'licitar i cl¡lenir avatrs i ni¿:rces, tot donant concixemcnt al Patronat.
- ccntractr¿v assegurarise$, pagar lea se,as ¡rrime: i eobra¡- les
indemnitzacions que resultessin *er proccdenl*,
- Realitzsr c<¡braments i pagarnents per qualsevol litol i qur.nrilar.
- Praclicar operacions de tlpus registral o irnmsbiliari sobre els L:ens dc
l'en1.itat, incloses segregacions, divi*ions i declaracions cl,obra nova.
- operar arnb ra Ba¡:ca privada i oficial, incrós el Eaac dEspan5,6, j
amb les Caixes d'Estalvi i d'altres Entilats de erédit, en qualscvoi 1¡calitat; 1ot
realitea¡:l L§tes ics acluacions que la tegislació i práctica ba¡cária permefin.
§eguir, cbrir, dis¡:rsa.r i cancel"lar tota classc de comptes corrssts i d,esf.al'i, j
signzrr tal*ns. xecs, ordres i altres docurncn{s; snl,licitar exl¡actes i saldos j
eon forr::ar-lor o impugnar- los,
- l-liur*r, end¡rssa¡, a{ceptar, cr¡brar i descorxptar 1¡stres dc car:vi.
cr:rnercials o iino.nce¡cs, i altres docu¡nents de gir; formuiar compk.s clc

\, IL
res§aca. Requerir prltcst per mallca de pagamc::t, d'acccpració de qualscyol
aitrt tipus.
- Constiluir-i retirar dipósits en n:etál'lic o valors; *ol'licitar excxpcipns.
beini§cacjons i'dtsgravacions ñscale i der.olució d'ingressos ir:dr:grrts; aprovar i
impugnar comptcs, clecluar pasameÉts i cobrarnents psr qual**verl ritol i
quánlilál! lins i tor fer efccti¡s lliuramell: de lEstal", Ia üeneralikt ! d'riltres
eomunitats Aulónon:es, organism*s Aul,ónürnso provincia i §{unicipi; retirar
ele les o§cines dr comunicaeions, csrte§1 certiF:cats, despa:lxos, paquets, girs i
valor: declarals, i de les smpreses dc transports, Duales i Agrhncie*, géncres i
electcs rfmesü§; fcr prr-rtestes i reclarnacions; cbrir, corltestar i signar ia
eorrtspoRdexeia i portar sls llibre* eomercials d'acord amb la Llei; a!-xecar
prote§le§ cl'avaria; [ontracl¿r, rescatar, pignorar, rescindir i
]iquidar
a§§esurances d{: lot lipu§, pagár 1es primes i percel:re de les §rljrats
&sseguradores lcs inde¡n¡:ritzaeions eorresponcnls; sol'licira¡ i retirar maliries
primeres o rle ear§cter comcrcial,
- ,tcccplar hip0!.cques, prrndes, ¿rrrticresi i altres garanties r¡{eridrs cn
§sgurctal dels credits quc acrediti al scu favor la Fundació.
- Assisrir amb r'§s i vot a les .i:,rntes quü cs celrl¡rin e¡-l sltspt:nsir:ns tlc
pagarnents, fallides i concursos de creditotrs, aprol,ar i impugnar crürlits i la
se¡ra graduacié, *cccptar o rcbu§ar les proposicions tlel rleut*r; nornenar i
ace§pl.ar nárrees dr sindics j administradors i dceignar vocals d'Organisrnes de
Conciliacio.
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' Itcpresentar a !a Fundació en judici i fora de judici i, per tanl,
comparÉixer pcr *i mateix o per mitjá de Procuradors u altres apoderat-s
{ai*
qnais podrá drinar i revocar facultats), davant autorilal*, cüntres i funcio¡raris
de l'§slal., Cen*ralitat i altres Ccnnunitats Au(ónornes, Orgaaismes Auto¡ronrs,
Prnvineia o Municipi i davant socictals i allrcs persoRes o llnlitats, e¡
parlieular Cr:rnpanyics Sub:ninist:*dorc* cisgua, gas, 1el*fon i altres sefl,rris
públics i darn'ant 1üt tipus de Jutjats, Audiüncie s, ,Jurá1§. tribuna.ls,
D*legacir:ns, ccrnissiorls, §ornilá;, sindicat§, §iscelies, J:¡n1es, Minisreris,
conscileries, Magislratures de Treball, Caixes i Instituts Nacionals, i davant
d'clls, ires{ar, seguir i iinalitzar, cóm actor, demandal o cn qualsrr.ol altres
ron§eplesI tot iipu§ dc trámits, expedirnls, judicis i proeedirn*n1s ciyils,
pcnals, administralius, contencióx-adrninistratius, econornie, administraliug,
gcvernatius i iab{ rats, de tots grau§, jurisdiccio¡:s i instáncies, aixecant
peticior:s i rxercitant accions i excepcions en tota classe dc proeedimenls,
trámits i r§cursos, inclcsos els de cassació, revisio i nul.litat; donar cluan sigui
necessari la :ali§carció personai, absoldre proposicions i, cn general, r{ralitzar
tots cls acles quc pcrmeiin les respectir.es llcis dc proccdim¿nl§; prrsrntiir,
sol'licitar, i rel.irar riocumcnts i certificacions, especjalrne:.:1 en lor ri»u* ¿c
Re¡¡istres, inst*:, rebre i cotltcsttrr nctif¡cacjons i requeriments"
Atorsar i signnr tots els documents públics i privatr que siguir:
congrucrrts a¡nl: les facultats que li corresponsn.
- Disposar de la ñr-rna social, signar rls rebuts que liiuri la liundaeié,
ol:rir, segr:ir "i eanref iar, en qualsn ol Banc, caixa dss{alvi o altre s
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establiments-.,áe cridit, compres i pitissea de crédil pels import.s, condicions i
amb les fór¡frules juridiques que determini"
- §ótn:retre lee qüestions qur puguin ser dlnter&s dc l'entitat a judici
bitres.
gencral, tota classe d actes i negocis juridicc de ge*;ié i

Totss les facultats e*rnentades, s'e'.tcneñ sens perjudici cle lec
:ions esl.ablertes a la¡ticle 382-1.3 de 1a referida Llei 4/2oog, del 24
'ebril, aixi corn ssnsñ perjudici del cornplimenl dele rcquisits que pfr a
i de cada facultat estableixi, en el seu cas, ia referida Llei.
§I rlireetor, tanrnateix, si no és patro, assistirá amb vru pero senss vo1 a
reunions del Fatronal."

rr.- Facultar dc forma expressa a la presidesta del patronat de la
§'undació, per ta1 que en ex*cució dels anteriors acord,s, atorgui i signl tots
aquells documenls publics i privats que siguin necessari.s o cünvsnjents per
ial d'obtenir la seva inscripció aJs RegGtres públics que prr:cedei-xin, inclosos
documents dtsrneca, subsanacié, o aclariment d'a.ltres.
/

§{..: Redactar, dor:ar;ecturá i aprovar l,acta.

i per tal que al:ii eonsli, i en prova de conforrnitat, rxpedeixo el present
;ertiñea1, amb el visl-i-plau dc la Presidetla, a §splugucs de Llobregat, a 1§

de gcner de l'any 2009,

SI}CRETÁRIA

\i*Q
§TA, MARtrA LLUI§A X.IOL QUINGLÉS

Yist-i-plau I-A FRSSIDENTA

( -f'---)
\\--(r." {tr
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Sra. RO§A ASCOII BORRÁS

r{, {¡

ES COPfA, que anoto a la matriu,

amb que concorda

BARCELONA, a vin-i-ü de gener de dos mil nou/
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Nom de la Fundac¡ó
Fundació Privada Xamfrá_Sant Miouer

Núm. d,ínscr¡pc¡ó 1052
Data Resoluc¡ó ZS\O2I2OOg

El/La Responsable de publicitat regis
Data 26 de febrer de 2009

Generalitat de Cataiunya
Departament de Jur;iícia
lJi¡ecció General der Dret
i d'Entitats .lurídique s

Servei cJe negldtir i Assessorameni
d'En8tats de Dret Privat

