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URA D'ELEVAcTó A PúBLtcs D'AcoRDS
TRANSFoRMAcTó o'rssocncró EN FUNDAcTó

A pER "ASSocrActó TALLER sANT MTQUEL"

ATOR

-----

rdIL DOS-CEIiIIS }IORA}ITA_DOS. ----

t ú¡st Desvern, fa meva residéncia, a vi¡rtde noweúb!é de dos miI onze. --Davant meu, VICENTE-MIGUEL

e f'Il.Iustre
E!

MESTRE

SoRo, Nota¡1

Col legi de Catalunya,
_ COMPAREIX:

SE}IYOR FRA¡¡CISCO

DE PAITLA (o ER¡NCESC) JENE

major d'edal, fa:rmacéutic, casat en r.égim
Legaf ca]'alá de separació de béns, vei de Espfugues
De Llobregat (Barcelona), anü domicill a Pza. SANTA
MAGDALENA, N. " 18, i proveit .ie DNI NIE número

BoRRAs,

r ó óI r-.
n¡gfnvÉ en nom i represeniació, com a President
cte -. T.n á ct- Cov-. , o-

,ASSOCIACIó TAITER SANE

urQUEf,, domiciliada a Sant Eeliu De Lfobregat

, aI C/ RIERA PAHISSA¡ N.O 3; amlc NIE
núnero G08882318, entitat dedicada a f'ensenyament
(BarceLona)

especiaf, constituida amb data 17 de gener de 1983,
amb personalitat I urídica i plena capacitat
d'obrar., que es regeix per La T,1ei 4/2008, de 24
d'abr:1L, de1 LLibre tercer del Codi crvlf de
Catafunya, relatiu a les persones juridiques, r
pels Estatuts inscrits en data 29 d'abril de 1983 1
númer.o 6.120 d'ordre a1 Registre d'Associacions de
fa Generafitat de Catafunya, on té asslgnat el Codi
número 08041490 de fa Direcció General de Gestló de
Professorat i Cent:res Docents,
El seu nomenament i facultats específiques que
)a, el notari, conside¡o suficient per aquest
atorgament, resulten de 1/ acord adoptat per
f'AsseÍü1ea General de socis, que s' esmenta a
Es troba fegitimat pe1 present atorgament:

a) Per fa seva condició de Pr:esident de fa
Junta de Govern de 1''ASSOCIACTó
TAT T ER SANT
MIQUEL"/ segons m'acredila amb I'exhlbició de
l'escriptura autoLitzada pe1 notati que subscriu,
en data cinc de octubre de dos miI deu, sota ef
' .¡',: '. -'
b) Per estar expressament facultat en virtut
dels acolds adoptats per I'Asse]lülea General

A!3088956
0512011

Extraordinária

de l'Associ¿ció

cel ebr¿.ia

Eeliu de Llobregat, ef dra vlnt-i-un de juny de dos
mil onze. Ef compereixent em lliu¡a
una
certlficació estesa en onze foLis de paper comú
escrits per una sola cara i emesa per fa Secretárra
de la Junta de Govern de f'esmentada Associació, fa
Sra. IÍnnaculada Pericas i Pagés, amb e1 vrst-i-plau
del Pr:esident, el compareixenl, les firmes deLs
quals legitimo, que incorporo a la matriu per a
reproduir. Ia en fes seves cópies.
------- coNErxElfElIT, CAPACTTAT r QUAT,IFICACIO ---Identifico e1 compareixent pef mitlá sLrpleto.l
del seu document d'rdentltat exhibit, i lé, a
ludici meu, la capacitat legal I legitimació
necessária per a f/ atorgament de fa present
escriptura d'ELEVACIó A PúBLICS D'ACORDS SOCIA¡S DE
rRAlrsFoR¡G,cró D,AssocrAcró Eri¡ Et rrDAcró i,
a
-----,
PRIüER.

-

¿I

ATORGA

compareixent, en fa

condlció

lndicada, efeva a púbLic eLs acords a.loptats a Ia
reunió de f'Assemblea General E).traor.liná:ria de
L, "AssocIAcIó T¡ILER s¡¡úI MIQTEL', celebr:ada en el
seu domicili sociaf, e1 dia vint r un de luny de
dos mil onze, i que consten a la certificacró a qué
s'ha fet reieréncia a la intervenció d'aquesta
escriptura, a la que ens remetem integrament per
evltar repeticions innecessáries deI seu contingut,
quedant la mateixa, a tots els efectes pl:ocedenls,
< i -"add

á p.ó---.

-----

SEGON-- rRAIISFOR¡,IACIó.- Queda transformada
1''ASSOC]ACTÓ ?A],T,ER SANT MIQUEL" EN fUNdACió,

LA

quat tindrá 1a denominació 'FUNDACIó NouxAMEBÁ-, I
es regirá pefs estatuts continguts a la
certifrcació a La qué s'ha fet referéncia.
TERCER. _

DOMICILI

:

El

domi

ci Ir

sóc:ial

s'estableix a fa ciutat de Sant Fellu de Llobregat,
carrer Rlera Pahissa, número 3.
DOTACIó FUI¡DACIONAtr: La doració
QITARI. fundacionaL és de SEIXAI:¡EA UII EITROS (60.000,00 e),
consistent en efectiu metá1.fic, e1 qual consta
, -sso a .,ó
--r_- - _t en q.re
o.'a.
d.'¿ ^o;..pár-', -.
crrlrQui.

-

DESIGNACIó

DE

PArROIi¡S:

Queden

4CI3C88955
05/2011

designats com a Patrons de 1'esmentada Fundació a
Les següents persones, peL t'ermini i amb efs
'or.-_' que é .ó.o \'-nd-o.-n:
- PRESTDENE i Sr.. ERANCESC .lrNÉ aonnis, major

d/edat, pr:ove1t de DNI-NIE número 378161095, per
.n- dur"d_ d- q.a le o./s. ------SECRETARI: -. INMACIILADA PERICAS PAGÉS,
major d'edat, proverda de DNI-NIE número 46100412V,
per una duracLa de quatre anys. -----

- vocaJ,: S:r. JOSEP ¡TARIA vIvEs DE OUADRAS,
major d'edat, provelt de DNI NIE número 36682981M,
per una durada de qlrat:re anys.
- vocAr: Sra. Dof.oRs PÉBEZ MrR, major: d'edat,
proveida de DNI-NrE número 463442'17G, per r.rna
du'"d-

o- qJo, ré an. <.

slsi.- EL compareixent em fa lliurament per fa
seva protocol.lització a la present escriptura dels
do- " -' rs:
Efs comptes anuafs de 1'associació
corresponents a L'exercici 2009

.- Ef balanq de tr.ansformació tancat e1 daa 31
de desenüre de 2A1A , aprovat per 1'AsseÍtb1ea
General Extraordlná¡ia de l''ASSOCIACIó TALLER SANT
MIQUEL", quins aco.ds s'eleven a públic mitjanqant
d p ósanr.

----

SEEli.- Que van ser posats a disposició de tots

e1s socis i dels r.epresentants clels treballadors
per af seu e:amen en e} domicili sociaf, amb un mes
d'antefacló aespecte a 1a reunió de f'Assemblea
genel:a1 extraordiná:ria a qué s'ha fet referéncia a
1a present escriptura, eLs següents documentsi --a Ia proposta de
- Memória refativa
t:ransformació aprovada per a la Junta de Govern. - Ef balanq de transformació de L'Associacló
tancat a dia trenta-u cle desembre de dos mil deu,
junt amb un informe ezplicatiu que no hI ha hagut
modifrcacions palrimonials significatives
amb
POSI^I-Or- ¿_ aL no

_ Informe de f¡auditor de comptes del balanq
. Ié-_ro¡ma io p -.EI

Proj ecte

d'escriptu:ra

de

de

carta

fundacional, amb els o¿Cl ó< q .o 65 Vo e- tel
constar en la mateixa i els estatuts de Ia fundacló
que ha de resultar. de la t'ransformació.

4Q3n88954
05/201

I

vuIfi. - Que f'acor.d de transformació es va
pubficar ef dia vult dragost de dos mi1 onze a]
Diari Oficial de 1a Gener:afitat de Catalunya r e1
dia t.enta de jufiol de dos mil onze, al dia:rl "Ef,
PxRIÓDICo", no havent-se produl]' cap oposició aL
projecte de transformació dins def termini d'un mes
a comptar des de 1a seva pubficació
¡fovi. Que ef patronat de la fundació va
aprovar en data vint-a un cte juny de dos mil onze
económica dels dos
un projecte de viablfitat
priners anys de funcionament de La fundació 1de
les actiri,tats paevistes, acompanyant-se a la
pr.esent escriptura una certrfrcacró de f'esmentat
- o..1. -- Ef compareixent manifesta que la
fundació mantindrá e1 nivefl actuaf d'ocupació 1
efs drets dels treballadors aiectats i que efs
DEsi.

representants dels treballadors són coneixedoas
f'operacló projectada i que hr han manrfeslat
On.Orm

aL

cle

La

Ol¡zi. El compareixent, ta1 i com inter.vé¡
sof'licita
fa inscrlpció de la present en ef
Regist:re de Eundacions del Departament de Justicra
de fa Gener:aLitet de Catafunya
__ - - - - -RESERVES I ADVERTfMENTS I.EGA¡S __----- - Eaig Ies reserves i advertiments LegaLs, i
singular:ment/ 1es derivades de la T,Ler 4/2AA8, de
24 d'abr.1f . de1 l1ibre tercer deL Codi CivlL de
Catalunya, refatiu a Ies persones jur.idlques i en
especial les reLatives a la incorporació de 1es
dades def senyor compar:eizent afs fltxers
automatitzats regulats a 1a Ord¡e del Ministeri de
Justícia JüS/484/20A3 de 19 de Eebrer.
--------------ADVERTTMEIIIT LINGÜÍSTIC - -------

Jo, ef notari, he redactat aquest document en
llengua catalana, de confo¡mitat amb L'ar.t1cfe 14
de la Ller deL Parlament de CataLunya 1/799a, de'7
de gener, de politrca fingüistica.
ATORGA}'ENT I ATITORITZACIó
T,1e ge r zo
aquesta
escriplura
af
s enyor
compareixent per fa seva eleccró, pr:éviament
informat de1 dret a fer-ho per si mateix, que no
usa; fa troba conforme¡ es ratifica i flrma amb mi,
el Notari autoaitzant¡ que dono fe drhaver-se

A,A3ü88953
05 Í2011

prestat lliui.enent el ccnsentiment de1 compareixent
i que f'atorgament s'adequa a fa Legalitat i a fa
seva voluntat degudament informada, i de ioi ef que
conté e1 present instrument públic, estés segons
minuta que se m'ha LLiurat a taf efecte, sobre cinc
fofis de paper tiñJlrat notarial/ números A03090902,
AQ3090903, AQ3090904, AQ3090905 r AQ3090906. -----STGNAT: V]CENTE MESTRE. RUBRICAT

Sequ.ei-x

]

SEGELLAT.

Doane¡tacíó

fJn:ída

Ia S.a. rMMACrJlr\DA
sec.etána ¿e le

Jura

PEFTCAS i pAGÉS, a ta scva co¡dició de
de Goyem de l,AssoclAclÓ TALTDR s¡,NT MIQUI]L,

CERTI¡]CO
1 , Que el dia 21 de ju¡y de 201r es va cele¡E a la .iutar dc sat
Feliu de üob.egai, una Asseñblee cerqsl Exkaordinána de 1-_{ssocl^cto
TATLER S¡]ür MIQUEL, la qnal ra ser .o¡yo.ada eapr€ssmenr ps a.ordr la
dmsfo ació de l'associa.ió ¿n rr¡dació, havmt .stai dcsudúenr irJomats
els socis i els rép.esútmis dels t e&lladors del lrDjecie de r¡úsloma.i6 ¿jí
coE haaát 3siat a di§po3ició de ioi§ elrs po a1 serL *m¿¡ en e1 domicü
só.ial, mb u¡ mes d a¡telació reepecr. a ta rete.ida assdbteá, ets sesúents

Mcúó.ia retativa a lá Foposta de r.ústoúáció ap¡ovada per a
la Jmta de Goyeñ.
El 6átac do tftusto]rüció de tAssociació racat a 31 de
desBú¡re d. 2010, j!¡i útr h i¡lo@e er?Icaiiu que no hi !a

-

heeut úodincacions lahimoniat§ s8nin.atwes úb
Faste¡iontat at mareia.
L'i¡fótue de l,ardilor de

conlres dcl balú9 de t¡ sfoÉacjó

Et projecte d¡escriprüá de cúa tundacionat, @b cls pactes
que es vole fer có¡sr E la mateixa i ets esraruts de ta
hr da 'o q"e h de - J r de á üd.toI@!ró.
2.- Qu. l'assdblea * va celehr e. u¡a ú¡ica convoceró¡ia mb ta
preséfuia d'associais que ¡epresútaren ñé§ de la m€ftat dcle yots sociál§ ¡,
d'a.o.d mb BIó previst a l'dticle s2+1 d.lattei 4/2OOa
per undiñltat dels assistdls ds sc8úe¿rs acüd§:

.R. R ¡. d l" Emó. á .".8"(. ri,a o-rs ¡.?e..er i d "
o- op-"ro d. úe.roma;ó ¿o.o.aoB o--ta J,n.- o-cor-m,

FRjV

--onomi s

am¡ el segleri coniiñ8u.

"MEMORIA RE'A'IIVA A

L.A PROPOSTA

DE TRA§SFORMAC]O

la Júta de coveÉ de tAssocia.ió TaIs smt Miqlet Foposa que
l'Assemblea ce¡eral E*Eao¡düána de ¡hssociáció convocádá pBl proper ;!ia
21 de l'u!y de 201 1, adólti lhcod de r¡tusfoma. t,associació ef, tujdació.
Al'J1Jgt¡¡lcActÓ DE LA PROPOSIA:
L'As o, Jcjo

_aI- Sd. lr'qxr, t-s
--a .-di-"d- d-. d- a seva
d.traa óa:-an:;;rii;¡-. a FEL.;;b=Cn. pocu-

.d;+É. ::ñ:i;-dó

mDonú- -. n,v

Ae30E8-q52
05/20

r1

átlt'¿,1;;¡

W
vj¡elades a l'dsociació, u ce.te de lomacló i !n ce¡Í. @upacio¡a] p€r a
le.só¡es úb discapacitat psiqü.ar que dóDa lomá.ió ajú com ]rrccun Ia

i¡smió laboral

de més de

Conscients de la

l0o persotre§ en iotal.

iñpo.tel

lasca qüe por.a a te¡me

l*so.iá.ió, i m¡

¡á-roluntat-drasseeúúa]'máxim- d-(Ea-al-tuturquseip!eul¡-c6tiN cómplini aquesles 6nditáts, sllá úilat á1 coNdcimmt qre ]¡eslrutua
j i.¡.- ¿e a :i¿4!o és 6és
qre'a d;!.o"rció
"deq '"d¿

d cmvercime¡t

que la 6gur¿ juridica dc ta fmdació és la que
Sadteix @é6 aqlesta volMtat Cc prcseFe ca! al tutu la 6 1iiai Fú la q!.
va sú co¡sutuida lassocirció, ai¿s e] lei que queddú trxades de loña clda
m els seus estatuts les Inalitats a :es que shá d. dcdi.d la seva actiyitai, i et
lei qle el c.mp1iúent de la volútat tundacimal es lrob
sota la salugutr.ta, supeúisió i cortrol dél P¡oiecioEt de ¡!¡AacioEs de la
Ds té

Caialuy¿ AqrLests fds consiitueúen g*drica suSciárs
cúti¡u á €¡ el tutu¡ @tr la iñpo¡túi tása que está ponat a

Generalitat de

co.foúc

cs

B) CONSEQÜENCIES QIJE ],OPERACIÓ DE TRANS¡ORMAC]O

T]NDIi

FEr-S SOCTS DE LASSOCTACiÓ,

com s coNeqü¿¡cia d. la trdslomsid de lh8socúció m tundació, sls
socis dc l'a§§ociació perdrm aqúesta condició i els dJete inhsdts a aqüesta,
fixmLse a titol d'exúlle e1 dret de ,ót.

c)
!

E]{srÉNcrc DE socls QUE 1¡\crN

associació

¡o

té sóciÉ que

¡m

ÁpcRTAcIoNS

¡ágü fei aporta.jons reemtrsables.

D) CONSEOÚENCIES DE LA TRANSFORMNCIÓ

PEJ,S

TR¡BALLADORS,

Lbperrció de lrmsfomació no i@p¡cúá p.ls trebaladors

de

.oDseqn¿Ecia juídic¿ ai ec.r¿mica, m renüi se
intes.tuc¡t ¿ P3rtü de la irmsr.@a.ió tots els drtts I obligaools tabó.ats i
de SeeureiEt Socisl vi8¿¡is tu1s aqucl d!ment.'

t'associació

cap

SEGON.-

Ap¡óv

e]

balaq

de

trasfomació de i,associació d.ai

el

dia 31 de deseatÉ de 2010, re§recre at §!c ]a Junra de cNem ha inlomar
qr¿ no s1li hd lrodui¡ úodin€cions iolo.iats del valor real del paliiinoni
dcsp.és de la scva data d.

tdcúent.

¡ERCLR. IRCTSTORMr\R ,' ,{JSOC ACIO IA*ER SAN, M]QLL'E

,

ma ñhdació de-c áct€r pirat que es d6oúüdá 4FUNDACIÓ
NOU¡,,\NI¡RA', sutLjecte á La lesisla.ió e¡ Earéria d. F\¡dacions dictada .e.
'a C-aeral ¡J' oe .saúts. +s -s -ruúa pes-EsL?tu.§ q). rffiáú
s'sproven ú aquest acte i que que&n @b et ¡.dactat qre següidment es

com tdbé es resiá pÚ ¡a Ll.i 4/2003, del2a d,ab¡j¡, ¿elui¡rc
Codi civ',] de catálnnya, .elariu á les pBrsones jlridiqucs, I álbcs
nomes coúpldenl¿ries¡ ls)f só et diá 1 de sener d€ 2011 .oE a daia ¿

hDsc¡iu, així
tercer

d.l

pdtü ce la qual s'ere¿tua.d les ole¡acio¡s pc. a la F¡rdaié a

DcNo¡macró, NAruRrEsá, R¡cnlÁ rúRiDrc, Dordcs-r

I

decies

ÁrrBrr

adicl¿ l.- 14.1 ¡d".io -" de¡oair rulDq. o \ol¡\AJl/. RA' i .5, ob1
subjecta a la leEislació de !a cereÉlitat de caialu¿ya (Uei 4l2o1a, del24
d'abri1¡ del [ibre terce¡ d€] codi civiL de caralu¡ya, .etati! a tes pers.n¿S
juídiques) i a la rosta ¿e nomes legals i iegtúentánBs qne sig!ü d,ap¡icació.
.o éq , of sd.,

seva

duada stre i¡detnidá.

-r dD rá, ó pÁúeÁ , i¡ !-¡ .tu.¡

Ardcre 3,- lÁ ñrdeció eáldnn de lersoDalitai

j!ídica p.ó¡ia i

de

s

ple¡a

calaitai juidica j dbbrd, súse alres tiúitacions que les imlosades
ea?res@at pei tes disposicions tegsts qle st8uin apücábles a aqnesia
c14se d. ftüdacions, i les esiabtertcs h aquesis Estaturs, úb la seva

i¡sc.ipció en

el Resrstre de

articlé 4.- El domicni

Súi

de Ia

F¡adacions de la ceDerclirar de Ca!¿lunyá.

Fudació

¡e1iu de uo¡.esá|, lDde¡i
lcs dispósicions leCáls üse¡ts.

*r

es

roba

3.t

.úer

tasrl¿dar !¿. acod

Rie.a Pz¡issa, n. 3, de
de1 P¿1rcÁaq

coEplinr

Aricle s-

r-es a.iivfars tu¡dacioDls es rard lrincipalment, pe¡ó
excÚsirúcrt, düs del leritori de cáiállnya.

rtN.qAITA?SF]SNDACIO¡ÍAIT¡

IACÍIVIÍATS

Article 6. ia ¡unda.ió té !

objecte aconseguü la m¿xime qualirat de

no

üda

de le§ leñoncs úb ciscapac¡tat psiqüca o úalatda úúrál i ]a seva
if,tesáció i i¡srció en l ÁEbit sociá]. aomati!. laboral i terilia m et seniii

Arttcle ?. Per a ¡a corsectrció dels fhs tuDCacicffrs, ta ¡irndació
ilesenwoh?a 1es actiütats que e1 Patso¡arcdsiden neceBsánes düe.tdent
i/o d col.labú&ió tub ¿lbes BnEtats, üstiücions o pÚson¿s, dácord @b
el que estalrlei\ la nótuative §obre tu¡deiñs. E¡ @¡*€t, a fi de dú a reme
.-undáa-o¡¿l;láFnñda_d-désmvolupala!iá_.ür-i¡rcqne;séñse;¡@-

láff¿¡irafl

ex¡austiu, s'mmerú

a

co¡ti¡ua.ió:

4Q3i188951

-r-i i"itl:irj:

\i.f.-l
0J12011

At'ü4N

Rwj

- FoúeÁtd 1a úeació, Caiadó, adminis]fáció i gestió d¿ scr¿is i
d'establjEmis de s¿ eis sociars, i ed!Étius m üstal lacio,s própies, alides
o en col,Iabdació mb a.ltres enntais, tale com: seNeis dátenció preco9,
escoles d'educrió espccjal, ce¡tre3 o.rpa.ionals, seneis odpacioná1s

dlrsnció-empresé*dtnssció-laboral-.entro*especi2lFd-tebal¡t

residmcics, llás-r€sid¿¡.ies, lisos arb snport, óeñtes só.io-smitdis, clubs

espotius, cdtres de l]eure, sefleis ubllaioás dássist¿¡cü, sereis
d'orientació i d'mssció la¡o.ál, sdeis lrelaborals pr a perso¡es mb
discapacitat psiqnica o malaliie meni¿1, cenbes de lomació, i qualsevol albe
seFBi adiBnt mb 1es nndilais ds la tu¡dació.

Ls actilitais relacionades

shú de dur a lcñe
DitjmEmt ]b¡túció, si

¿mt' els nns ñudaci!¡ds

segons les nom.s que les reeulen ¿sp¿.ilicúeri
escau, dels p3rrisos ó ücé.cies pertüats.

reali¿ació, nnmsment i tu¡ciD¡me¡t dc tores les
eieriors f¡alitats, la F\¡daió podr¿ reeli¿s acies, co¡tracres, opracions i

A¡ttc¡. E.- Per a la

negocis licits, smse més

rcshic.ió¡s qu.l.s iBposádcs ?er lcs

l1eis.

AJttcb 9.- L's ..ndcs i cls dtres i¡g.essos dnals qne obti.cui l'dtitat stm
de desiiff ¿1 mm!]im¿Et d.ls n¡s tu¡dacionals des ás limits establds pei
Só¡ bcrenciúis de la Fúndeció aqueles !úsónes ñsiqlcs o juñdrqucs quc
estieuin dük¿ d.l scu objecle i foEriiats.
L'el€cció dels ¡móEciúis s'electuaa

d1úpr.ü1itai i no diEcriminació e¡tre

pcl Pet¡o¡at sota e1s Gittris

!5sñes qu.

reureixin les seCúeÁts
de1 sectDr de població atés ler ¡a Fu¡dació,
sol licitd la !r.sta.ló o s.ryei que la Furdeció pugui ofern i que cómpleiiin e1s
requieits esleciñcs qre, cóEplementánd.rt, p!g!i aco¡dü cl Pabonat.

cncuústá¡ciee;

ioma psn

PArRñroNr I

cEsrú Econ¡ó¡ffca.

Afride

palrirmi

10.-

EL

béns, ñotles

limitacioff

a'ttcl€

les

dó la ¡udació pot eslr constrnit p.r tota ñaa de
i il]Eotnes i dreis de quá]séñl natüáesá, serse alhes

que les esrabletes per les 1leis.

11.- El

ratimoni

de la

F!¿dació .s coñpond¡á:

al

Dei calita1 ¡üdEional, constituit ler la dotació ñicial, segons co¡s¡a
¿n la ada Ftndaci.n¿].
bl"-De-tots €ls. ár&s béns i drets que accelii i .ebi la ¡:bdaió,. a. ñ.

dlnd.ndrd

Él capits:l

tundaci.!á.

eui6, re¡des i sodxctes, i áltles ,éns i,rco.eoiaia
pat¡imod d-láFu¡daciói!r qnáIsevoLtiioL o concelt--

c) Di iok

¿13

á,1

ffiffi

A¡ti.tB 12, El Patro¡at !od¡á, semlré qle cálg¡i, dacdd úb el

que

cmjbtua eco¡¿mica i la ¡esisla.ió ,ismt, f€r 1es modiñcacim§
qu. cresui ¡ccessánes
e¡ les inEsions de1 patlieo¡i
acorselli la

'Aitt¿le-13=,úiu-almf ;aEf iÉtá:cn-aEb-e¡ta¿d6t?ÉléE:cnitldáfá.3f
de desenbre de l'dy mte.io¡, €l Paho¡a! dtum úúda simlltá¡ia hli de ler
lSnasnt i i há de fmulú els coúptes du¿ls¡ els quate hm dtr?r.ssd
dhna Edúa precisa el patriñoni, ]a sitnació nn6.era i cts .esr rats de la
rudactó, d'a.ord amb el que estableix h nei.

hu d ésse¡ inteCrais per
al El talue de situació.
bl El coúlt d. resütáts.
c) Ltstat de ceüs en el petiooDi

Els co4ptes mua13

"ei, aplicabre.
d) Liesbl de fl§os def{riu, qud sieui
e) r,a n¿nóris, @b €l conri¡sur esla¡td a ta ]lei,
Els compies duáts ¡a d'és8e. alrovars pel Pakonat düs del§ §is ñeeos
següe¡ts a la data de lscueni de l'dercici i haú@ de pr.s.ntú-s. al
Protecroat de la Geaera.liiat de Calslbya en el remini de bmra dies a
cD !t des de la seva a!rúa.ió.

Articb 14.

recüsos muals .s .oúlond¡m de:

E:1s

a) Les rendes qre produeiii 1'eii!.
b) Els saldós levorahle§ que puglin resultú

de les activitats

tu¡dadomls.

c) Ils sl,vencions i albes riberslitars febudes útL áqresla ¡¡alitat
quals, pe.

t4! ¡o h.gin

de se.

tes

ücopo.ades al capital tu¡daci.nal

Árticte 15.- Per a lá .m1iürció de tes ¡ra-litats lindmio¡als ¡a A€ se.
destüat, com a mtuin, e1 scldta p.r cdt d. les rcndes i dels alrr.s i¡grGsós
¡ets 4uals qne obiin8li la tundació. l¡ rcsta sha d'apLic6 at cóEpliúe.t
d ent d aquc sres ñ¡álilars o a ltnc.ement dels loDs ¡,ú¡i s d. Ia Frdrció.

a¡ticlé 16.' Ia comptabilirat de ra ¡ndació s'ajustdá á tes lomes de Ia
.oñptábübt que li sisni¡ diEctddt aptic¿¡]es i q tes *ie¿¡cies de ]a
leei§la.ió fiscá aplicálrle Es pórtúá.1ü!¡. diei, el übre d1ú.¡tdis i d.
coúples

dü]§

i el Uibrc d'áctcs.

DEI, GO.I¡ERÍ DB I.A I'ürÍDACTó.

ArtidE 17, El

sovem i adririslfació de la F\rdació cDrespo¡&e al
Pakonati q!. és l'órgd que ostmta la se,a rsp¡cs61&ió i sestiói@b toics
les. ¡acrrtaxs que stuin necessúies !r a ¡a reslit@ió de 1cs n¡ditais
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A¡irde ra.- El Par]o¡at

és

u órgm

cot lsBiat

miaim de hes me4bres i un ná¡m de dorze.

que estue co¡stituft per

u

:l piñe_ D Eon"t d" Ia lund¿.:o.-_á Done'". p.r.'áss.dbr.á E"o- J aLAS.OCLqC:O T.\llEP SAñf v Q . .. . s Fob,To¡s noúe

.leráco.d

de! Pal]onatl

El pal¡ols nnd¡ú ba düada o er cároc de quate dys, podent sei
ftelegils i¡definidament pe. perjodes dkual duació.
El cessaEenl dels

úú¡ies

del

pátD¡at

es

liodleix?Ú:

a) Mof o decldrió d'abs¿ncia, si es káciá de pe¡sones nsiqles, o pe¡

eti¡.ió,

juridiqu.s.
i¡nabilitadó.
Cessúe¡t d¿ la le¡so¡a isica en cl .áre. pe. raó del qlal lomava
si cs ir'á.ra de pe.só¡es

b) lDcaiacltat

cl

pd

o

del Patro¡at.

¡nlicial ¡ma qne estimi l'a.ció de responsabütat per dmys
.l"n d¿ioo ,-d- -ri B Fúoqód-."a -.
e) tasmrs de1 rtrmini der iddai, si stscan, nflat que hi hagl

d)

ll

Se¡iér¿i¿

Renú¡cia nolin€da al Pabo¡at.

¡rticle 19.

E:]s Eeobree de1 Patro¡at erh.úú m tuncions deslrés dhaler
acceliai er?ressmcrr .l .árcc, ú ula de les loñes estabkn.s pe. la

latróns iles lersones indicade§ en l'trticle 312 9.3 de ta Uei 4/2003, hú
d'absterü-se de p3r'¡cipú e¡ tot tirus de nesocis i actiitar§ ,.j¡e.des qúé
puglj! .oúproúetrc I objcctifitat en la sestió de la Fúda.ió.
Els

A$ic¡e 2O,- Els palrons no serm retrlbuits lel mer e¡ercici de1 seu cánec,
sens ledudici del seu dJei a ¿sser rescábalats de les de§peses qué el§
relresmti ]'acoapliEena d€ les tu¡ciófs mcmegádes pel Pat¡ó¡a! p.¿vie

jus¡incrció de lee mateixes.

En el .a§ que ta possibütat que els mBDlÍes dd labonat acompleixin rasqués
de direc.i,a o de se*ncia fftigni peresa !e. 1a Le sisl ació ,igent apti.ablé a la
mat¿ria¡ aquesies tasqEes loden §er r¿biblides i shm de regltd en el m c
dt¡a relació conEaltu¡1, i¡cloe¡t-hi la de cdácte¡ laboial¡ ai\i com std de
cóErrlü .l§ ¡equisils que esta¡l3ix lBrticle 332-10 de ta tl¿i 4/2003, i amb

l'autó¡itza.ió préviadelkorectDiat.

A¡ticle 21.- Só¡ facultais del Pabonat, eñrie

".

d alt¡es:

1,o d" ¡ o .s paron" .n .4" qle éo 5igLj B. sú-r@¡ e. nomt -¡
rbé lei obf -s v5 d § q. . ! \ p¡ odL_s-ü ?r q .*,¡ ol ,_ts¡,

-

F

dá..rd-mb-elrreqüsiiycstableris en aqlesis-Estatuts-i-de
co¡Jomitat mb el qlc disposl la leFslació wiseni.

bl

Els actes i ¡egocis jurj.lica cóncemúts a la repr.sútadó i govem ¿e ta
Fu¡dació ai*i mm a ra liúe adminisb.ació I disóosidó de tois ets ¡Éns
. pa[rÚoa -soec. !iodLL :. . d" ri\.. r.. d. -oG
els seus drets i acclons, düs les disposicions estainiáies i tegats.

:)

Fer

llnvar i i foñlrd i almvtr e1s coñpr+ anuás, e¡s quals hd
d'estd i¡les.at§ pets doctrmeats esrablerrs a l,artide 3S3 B dó la

rcleida llei 4/200a.

d) Lr.erprota áquesi§ Estatuts i estabü lcs nomes coEptmenltri* quc
sisuü pertinerts, d'acórd mb la lcgisla.ió viseni, áixi óom Éso1üe
o -"'-" . n 1F.1.:., j--B . qlc ch...dd Jrp"e¿.
e) Acor¡la la úodincació dcls Estáhris, o bé lá ¡rsió o textinció de ta
Fbdaciót aqueots actes ¡o es podro .xecurd smse t,aprovació del

4 Decidi¡ .tr ftLsió úb c] deeeDyotupmót dé 1es 4rirtars de ta
Funda.ió¡ bi aprorút els p.og¡ues dhct!áció i e1s Fessupostos, rút
Drdin is coo ¿rte.di¡úis,
d VctI

]rel

óoi acoúlti¡ent

totes aqueles

¡omcs

que

de les fi¡álitars tMdacimáte i aprovd
ho4 Egui ,c.ess¿ries per a ta ¡eálització de

h) A1ó.3d podüs gmerals i/ó

e¡

les iáculbts que en

pe{udici

i)

de les

riñitacioN

especials a lavo¡ dt¡a o
¿s considei¡ més
establertes á 1a Uei.

cda .tr

oés perso¡.s,

adiois, se¡se

I, cn gmdar, i sens¿ pe¡judlci de compin tes dislosicions esraturáries j
resats aplicables e¡ cada cs, reslith rots els actes, lrrde¡ir en
_ a.e fo§ ¡onv.Ldo_
3 qño
!s B

'on--s'. r\¡e e!d- ib¿o, ip-- B
.aá arlor áod¿.úa:¿ á-noiiiódltxe¡.ici d.ls drets, a.cio¡s i facúltats que rossin pro.edmrs p¿r a la

oés

adien t .eali&ació

4¡t¡.le 22.- El
de I

t aomplimmt

de l¿s

nnálitais fmdeclorats.

ftuntá obügarótúml dúa1r et priúü sem.slr
armv els cmplcs dc ltxercid antdior.

Patronat cs

dy naturd,

a n d

reuná de lotua eidaoIdi¡ána t tes veeadcs com 1i sen¡ü óportu al
Piesidot, per iniciativa pr6pia, i lorsos@enr qum així ho sol.licftir ba
E§

quana parl dels seus 6mbrcs. Ia

dlncloue
dc fe¡ en

ets

e1

assE

temini

de

t¿s que

stagin

§ot

licjtud sta d,adreqd ál !.esidmr i ne
t'acrd. IÁ reuló, d aquest c6, sba

do

irentá dies a .oñprú de le §ol.¡cftud,

¡rtlc¡. 23. l-¡.o¡voÉt¿na de les rebios .oúéslondrá al hesidcr! i
-oo.üdJá lO-ce d.l Ds.e or-.t.d\.úo-§qu-soaú
iF¡ jó:-orédFr-eqlJó.oee-Fod¡inrtrdJescdds\á jad
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La óonvocald.ia es

l

á

mb

s¿¿ dies

d'atclació, ¡ef e§.¡it. No caldrá coElll!

les mierioG cordicio¡s 6i estú prcseDrs ta rotá¡tar
Patranat i decideixin per üdiñitai ..lebrr la reÚió.

deL§ membres del

Anicb 24, El Patonal ha de desis¡a-, d ente els sers úú!¡es, úr
Piesiddl-iiF Sedetuir pod¿¡¡ie-ñé§-desi gnú D¡-vi.Flre§de¡r-i-ú
Ee§orer. ¡i¡ 3rtses patrm§ tirdie la éoadició de vDca]8,
áfucl. 25.

E1 ?ieeidenr,

i .a

a) Rep.eseDt la Fu¡dació
qué er

Pafonat desiSn!

!¡

dere.ie seu el vice-p.eside¡i,

iü.trar

tes

lxdici i to¡a d,¿[, *-!ie en
r.prése¡tmt especial.

e1s casos

¿r

en

ali¡e

¡) Convocd les ¡eurio¡s del Pabo¡át de .onromirat úb
c)

Decrdi¡

eb el s.u

vó¿

aqúesis

de qlalitat d resnltai de Ies votacio¡s en els

Adtcle 26.- El Se-eiai estendrá les ac¡es i lltnrare .crri§cacións amb
i pla¡ del P¡esident o, s delecte s¿n, del \ilce?rsideDt.

e]

üsl

Pore.á el fibre d,act.s .¡ s1li tdá.orstd, ¡eslecre a .a¿ascuna c,el.s, com
a miniñ, el coatinEut €stable a]¡a¡ticle 312 E 1de 1a rEr¿ndan.i4lr003.
L€s act.s

sh d'a!!ovü

en la

úateixa rclnió o dr la sesúent.

¿¡ticté 27. El Trcsder nctlldá pc.qu¿ les qurtitais qtr6 F...cbi la
sigrin ing!.ssades a un compie cormi bm.di o lIb.útá d¡esiálü.
Els valors

mobiliúi§ els djpositúá,

ú nm

de la Fund¿ció,

e¡

¡\ndeió

!4 cstabliñent

a*icre 24, L.s Jn¡tes del Paronai qledeú aálidúenr .oNriruidcs i
podtu adollr acords vá1id§ quu hi a§sisrea\i¡ la najoria dets patrons.
c¿da páhó ti¡drá !n aot Els acords
"r-sff, el epte f JB .ásó.
ELs

pahons

cap cas no

3hdólttud ler

a

m2jo¡ia si4pl. dels vois
. g eÁ8M s¿ msroa"

hsüu dssist]¡ ldsonálment a lés ¡ehions de¡ Pat¡onat i cn
lodr deleEü l}u¡ rclrese¡tació al¿s que ]¡exe.d.i del cáEec ¿s

jlridiqu.s nú dlsser re]]lesmaades ¿n ¿r pabo¡at, drrna
Boera e§iablerFer-la-¡e.so¡a--qui.cóEespo¡su squesta tudclórd'acord
Les pffioiréi

S

ún

lcs rótues qre Ia regllin, o ptr la pe.sora que desjgal a aquesr etecie

artlc¡. 29.

sern ¡ecessui el vor tavo¡a¡te de la úaioria dels

od¡o,at p-r dool.'.

ñ¿ab..§

del

J j" tu¡dáoo ' t-

ósso -ió-r'ldia=-mD.li raú55e s :eq.renrE-a_..o" 6_tt.e =.idir-i

,o*r.

u,,.o-., o"*á d¿Leg les faeliats qte te ai
"o.part d'aquestes,
er !n Falró o més dh¡, dereminat ne les tuncions,
la.ultat§ q¡e li d¿legui i et temps d!!át el q!ál podrÁ exer.n-Gs.

Les

si d¿r¿ga en més d,D pat¡ó sha d,esiabti¡ si factu4ió ha de
úúcmEádá o sond¿na.

se.

Mai no

se.á

delegablcs els acies

rcla.ioraG e t,srrjcté 332 1.3 de laieterida

MoDFrcacró r rxrErcró.
Arnclé 3r. Per oodiicú aquests Estaiuts és necessdi l,acdd det patu¿¡ar
alóprsr .,.o o úó "m, - /9 d4s -e¿aró. rt ouál ba de - ú eÁ coópre
t,nterés J.

La

Fúd¿ió

r Iá

!o

ta modificació .eq!¿rcix tmbé leproyeió

Áfticr.

32.- La ¡uldació e§ dissotdrá

ler

del Proteciorat.
les cqlses

lslahlares

a

fúricle

335_

afi.l€ 33- Ia dlssolnció de ]a Fu.dació comporta ta seva liquidació que nú
dc dur a lcñc .I Pet onat, ers üqui.tadórs, si nhi ¡a o, sn¡si.rárimd! eI
L'aItü.ió detemi¡a la

cessió slobal de tots els aciins i els lassius de ta
Fundació. Aquesta cossió slobal, !n co! d.telaüab l,á.tiu i e1 passi¡, s11a de

pDblicü e¡ ¿I rcEes extit§ pn la ¡Dmativa,igat i, d¡ lalrúització
prévia del Pro:ectórát, s1]a d'adjudicd el latr.iúor: á atgtrra turdació o úa

e¡titat se¡se ¡nalitat dc luc.ó mb uns lus sinjla§ als d. ta ñrndació,
sem!¡e i qna es t¡eri d¡Ea ertitat coEsidc.ada coE o.jlar benenciaja dcl
úécenaise els eiectcs Fevistos als etictcs 16 a 25, mbdós i¡ctosos, d€ la Uei
al§-a

a9/2OA2,

ó a una mtiiar púbtica dc ¡atlratcsá no turdaciñal

púsegueixi ú¡s d5¡tsés genoal slEilds

Si.o

a1s de 1a

¡üdació.

que

es pot ld una'cessió Etobal; car pro.edir a ]a 1iqlida.ió.dets adius i
i á ltá.tr ole en É. i r" se u aa oc do¡r th!_L"c ó e"Eolma 6 el

óa*i-s.
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E

QU¡RT. T¡aspassd ¿r bloc a lá Fhdáció tot§ ele bén§¡ drets i

obliEacio¡s de tituldirat de lAssó.iació Taler smi ]lfiq!¿l que shú reflúcnl
en el bald9 de tralsfomació, ldt-se consiú que els socis ¡o iaen cáp dré¡

sóbft

e]

pábiñdi taspas$|

Apror com a dotació tunda.io¡al de t- esmerrada
de 60 oo0, EURos, consistenr d de.riu úeiál.1ic, el q E1
en ei ¡alá§ d.lrdsloñació.

CNQUÉ.-

¡udació,

lá

sha

consta.eneciit

SI§É.- Nomena com a mhbres del primer Pabdat de 1'esh.riada
els cáreG i pei l¿ düada que sj¡dica en cada cas, a lcs

¡unda.ió, mb

PRESIDENT:

f,Er o.l-.316.10.

S.

Sr.

FRANCESC JENÉ BORR{S,

p- .ad ,¡r¿--u3r"M/s

nájo.

d'edat, DN.I

- sEcR¿-TA¡l: Sra. INMACUTADA IERICAS PAGES, majo. d'edai, D N.L
46 I00 r 12 V, f. úa dL¿d¿ d-. LBE e

nideo

"rJq

- VOc-{i: §r. JOSEP MARjA VI!'ES DE QUADRAS. Eajor

nlnero-6.63'93. Il !c .-" d¿ro¡ d.

q'

"¡" r r

d

edat, D.N.I.

,.

VOCAL: Sra. DOLORS PEREZ MIR, major d'cdat, D.N.L
4ri-304.271-O, per una duada de quatre dys.

hes4ts e!

aqEest mateü áctc cls Sús. FRATYCESC

JEIÉ

núfcró

EO¡IRAS,

INMACI]I,A¡A PERICAS IAOES, JOSEP ItrAXIA ITVES DE QUADMS i
L OLORS PÉRiZ [4l?, á'.tu¡eo el' sÁL ¡ -,oé¡ous (m.(s,.spos+..'o¡-1
dels úat¿l*os i es compmmete¡ a qe¡cnros (delne¡t i .liliserE i,
mdifesrmt no i¡.óúer d cap tipus dc causa d5ncomlatibüiar, aií coú qne
ien€! .zlaciist dbbld pl.na, que ¡o est i.¡abütab per a exercn cánécs
públics

o

pe¡

adñiristrd

i

béns

H.cd" , o¡ua!l faEiEoo'o

¡

que no

ooDa

he

e€tat co¡demats ne. delictes de

lo-dre o.io^conóot.

smE.- Revoc&-, @b erecrca a

?rdr

que quedi

i¡súiia

en el Reeist¡e

d. F\rndacio¡s de ¡a Ceneralitat de Cátá1bya la tldsfoñació a.ordada á 1á
presenr assñblca, els cárecs dels mm¡res d¿ le Jbta de Covem de
l'ssociació, aixi com
l,UITE.-

de qualsevol

alres ó.gms de Ia máréixá.

¡acult d. nmsa earessa s1 Presld.nt d. la Junta

de

GoyEñ de I-"ASSOCIACIÓ TALLER SANT MIQúEI;, perqué en ¿apcució dels
esmmiat§ ácords, alorEui i frmi tots aquelh doamñts pn¡!ós i !¡va¿s que
sisuü necess is o coNenienis pe. otrt¿Dü la sev¿ insúilció .n .ls Recst es

pxbü," qLe !.o -d-irir. '-.lo""s -súipa..3 dt"ú", ie.ü a,:oen.o
aclúiEen¡delsamldsidelsEsratub aprovat iiú¡c aqúcaüó-incideixi
1a

6gürajuridica de rauLocontEctacjó i/o doblc iep¡óscrració.

ffiffi
3.- Qu. thcta de lAssmhlea GeMd a qu¿ €tha fet ¡eleamcia at§
núñms tut€no.s va sd aPl@a.ta pú r¡ani;rat dets úsÉt@rs a la
6¡aLi-9¿ ió de a E¿leixá..&s:éda oet seff6
úb et v.s.I D-au d.l

I puquC @nsti a tots e1s e{ect6 opo¡tuns, l1i!¡ó
i-pláü del I'resident, a sat F.liu de l,1óbresat, a 26 de

ffi?-

1a

