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· ~esolució per la qual s'aprova la modiflcació i adaptaci6 deis estatuts

Solidaritat
Catalunya

ua

qe

la Flmdació
(núm. 1022) i s'inscriu en el Reglstr.e de Fundaci.ons de la Generalitat
.
.

oe

Relaciódefets

consti~ujr,

mar~ d~1 ª~6délvantel

, .' ·, 1.ta Fundació SolidaritatUB es va
el 130e
notari dé
B.arcelona senyor Juan-José López BI,Jrr1iol.En virtut de la Reso.luci(> de la consellera
de Justfcia de 2 de desembre de 1996 es va inscriure, amb el núm. 1022', en el
Registre
de Fundacions
Privades
de la Generalitat de Catalunya.
.
'
.
.
. .
.
.
. "

2, D'acord .amb I'article 2 deis estatuts, la finalitat de la Furidació és:a) Ampliar i enfortir
la cooperació amb el Tercer Mon en les seves vessants academica, d'assiste,ncia
técnica, de solidaritat, i d'altres de naturalesa similar. Amb especial referencia a les
relacions interuniversitaries. b) Promoure activitats per als estudiants i deis estudiants
de .la Universitat de Barcelona en el camp de la cooperació amb el Tercer Mon, i
d'altres de naturalesa similar que puguin orientar-los vers el vo/untariat social,
contribuint així a la seva participació en la vida universitaria académica i a la seva
formació humana global en els valors de !libertat i tolerancia.
3. En la reunió de 19 de desembre de 2012, el Patronat de la Fundació va acordar
modificar e/s estatuts i aprovar un text refós de I'articulat amb la finalitat d'adaptar els
estatuts a les previsions de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del /libre tercer del Codi civil
de Catalunya: La modificació deis estatuts, que no obeeix a una adaptadó estatutaria,
consisteix en el següent:
Es modifica el domicili fundacional arran del trasllat de la seu de I'entitat al el
Melcior de Pala u, 140, de Barcelona i es preveu que la fundaci6 pugui acordarla
creació de subseus, centres, agencies i delegacions (art. 3 deis estatuts en relació
amb I'art. 4 del te xi refós)
Es modifica el redactat de les finalitats fundacionals (art. 2 deIs estatuts en relació
amb I'art. 5 del text ref6s)
Es preveu que la fundadó, com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, haura
de presentar anualment un informe de la seva activitat al Consel! de Govern i al
Consel! Social de la Universitat de Barcelona (art. 5 del text ref6s)
S'estableix que la Fundaci6 té la consideraci6 de mitja propi i servei técnic de la
Universitat de Barcelona per dur a terme les activitats ql,le es corresponguin amb
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les seves finalitats fundacionals que li 'siguin encomanades psr la Unlversital de .
B.arcelona (art. 6 del text refqs)
!;:s rnod,ifi9él la C9mposició d191 patronat que passa de tenir una cClmposlció fi><a de
'13 membn;;sa tenlr una c()mp()siciÓflexible de m.íllim12 i nlaxim16patrpns (art.
13 deis estatuts en relació, amb l'art.1 Odeltext refós)
S'especiflquen més a~pliamentles fa~lJltats del Péltronat (art. 17 i 18delsestatuts
enrelació"amb els arts: ,14, 1~ i 16deltext refós) ielregimde les sessiqnsJ la
•,seva
convocatoria
'
"
,
. ' . . '. ' . . .
" . ", " '. '
.
S'estableix un quorum mínim d'assistencia consistent en la meitat mésudels
l)1embres del patronat, sempre que estigui present el presiqent i el secreÚiri i es
preveu una méljoria .qualificada per a90ptar determinats acords rellevants Par la
fundació (art. 1,8 deis estatutsen relpció amb l'art1 T del text refós)
• .'
S'establ~ixen les Japultats .qlle el patronal pot deiegarenel seu president (art 21
el texi refós)
Es preveu que el patronat po?ra designar una comissió delegada i se'n estableix la
Saya composició i funcions, així com la forma de deliberar i de prendre acords i el
car~cter gratun del carree deis seus membres (art. 24 del text refós)
Es preveu que el Patronat podre nomenar, a proposta del president, un director
general i se'n estableixen les seves facultats (art. 29 del text refós)
Es preveu que la destinataria de la cessió global, en cas d'extinció de la fundació,
sigui la Univers,itat de Barcelona (art. 22 deis estatuts en relació amb.I'art. 40 del
text refós)
S'estableix una disposició transitoria relativa al mandat deis patrons actuals i a la
necessitat de completar la composició del patronat un cop estiguin els estatuts
aprovats pel Proteetorat.
'

4. El día 21 de desembre de 2012, la Fundació va presentar la sol, licitud d'aprovaci6 i
inscripció de J'acord d'adaptació i modificació estatutaria, juntament amb una copia
auténtica de I'escriptura atorgada el 21 de desembre de 2012 davant eJ notari de
Barcelona senyor Francisco Armas Omedes, núm. 2941 de protocol, en la qual s'eleva
a públic I'acord de modificacíó estatutaria.
5. S'ha aportat la documentació necessaria per procedir a la inscripció de I'adaptaeió i
modificació deis estatuts de la Fundació Solidaritat UB en el Registre de Fundacions
de 'la Generalitat dé Catalunya

2/4

Pau 'Claris, 61
08010 Barcelona
Tel, 9331641 DO
Fax 93 316 4133
dgdej .dj@gencatcat
www,gencat.catljuslicla

..

mm Generalitatde Catalunya

WW Departament de Justícia
,

Oirecció General de Oret
, , id'El'ltita~~u"í~iqLJe~

'Fonaments, de dret
1 . E/s~rticles335-1 i 33q-2delCodi civil deCatalunya (d'araendavant, O'cCat) pe/s
quals ei ' Protector~t de la ' Genera/itat sobre ' ies Fundacions privades ha d;examlnar I
resoJdre els acords de modiflcac.ió qels. estatu~$ de les ,fundacions segons les dades que Ii .
consten, la convel1iéncia manifestada pel Patronat i. el mrudm r~specte a la voluntat
fundacional.

2. L'artic/e336~2JQeICcCat, en relaoió ,amb J'article 336"2.2, apartatsb) ie), del. rm~teix
" cosiegal', §egonsels quals el prqtectorat, dins .les saves funcions ,especffiques, ha de
vetll~r ,p~rqué se satisfaci I'interes general propi delesfundacions 1 es compleixin les
. finalltais
. fund¡:¡cionals
i,. per
temt,
perqu$
es. respectlnla
voluntalde Jespersonés ,
.
' .
.
'
.
.
.
.
.
. ..
fundadores
.
1
.les
dlsposicions
leg81s
iestat\)taries.
'
"
'
. ..
...
.
.
. ..
".
....
'. '

."

"

'.

',

.

"

.'

'

"

3. L'article315-2.b del CcCat, d'acord amb el qual en el Registre de Fundacionss'ha de
deixar constancia, entre d'altres, deis estatuts i els acords de modificació.
4. La disposició transitoria. primera de la L/ei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la L/ei 5/2011,
del 19 de juliol, estableix, a l'apartat 1, que les fundacions ja constitu'ides subjectes a les
disposicions 'delllibre tercer del Codi civil de Catalunya hi han d'adaptar els estatuts i han
d'inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 31 .de
desembre de 2012.
5. La L/ei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del lIibre tercer del Codi civil . de
Catalunya, relatiu a les persones juridiques que jlJstifica una reforma de la normativa
fundacional orientada a obtenir guanys d'eficíencia, agilitat i autonomía de gestió en les
entitats i, consegQe.ntmen~, una si¡rrplificació de procedim~nts administratius, sense
renunciar, pero, al control i la supervisió necessaris sobre I/ur activitat.
6. L'ordenació del procediment s'ha Jet d'acord amb la L/ei 26/2010, del 3 d'agost, de
regim jurldic i de procediment de les . admínistracions públiq4es de Catalunya i la L/ei
30/1992¡ de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques ' i del
procediment administratiu comú.
7. L'expedient d'adaptació i modificació estatutaria ha estat promogut per una persona
legitimada i s'ha aportat la documentaci6 necessaria per iniciar-lo i resoldre'l.
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8. La modificació i adaptació deis estatuts de la Fundació ha estat acordada de
conformitat amb els requisits obligatoris que resulten de la L1ei i deis estatuts i no
contradiu la voluntat fundacional.
Per tot aixó, amb I'informe favorable previ del Servei de Registre
d'Entitats de Dret Privat,

Assessorament

R E S O L C:
1r. Aprovar la modificació deis estatuts de la Fundació Solidaritat UB, ·I'adaptació deis
esmentats estatuts a la L1ei 4/2008, del 24 d'abril, del lIibre tercer del Codi civil . de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques, així com el text refós de I'articulat, amb la
redacció que consta al certificat de I'acta de la reunió del Patronat de 19 de desembre de
2012, lliurat per la secretaria del Patronat amb el vistiplau del president, i elevat a públic
en I'escriptura atargada el 21 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona senyor
Francisco Armas Omedes, núm. 2941 de protocol.
2n. Ordenar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de
I'acte aprovat per aquesta Resolució.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada hi podra
interposar, amb caracter potestatiu, recurs de reposició davant del director general de
Dret i Entitats Jurídiques en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu en el
termini de. dos mesas, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justfcia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de I'endema de la seva notificació.
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se n'hagi
notificat la resolució, es podra entendre desestimat i es podra interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesas a comptar de I'endema que es
produeixi I'acte presumpte desestimatori del recurs davant I'órgan damunt esmentat.
Barcelona, 29 de novembre de 2013
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
Per delegació (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013)

I
<'-----------:;:--¡+-Santiago Ballester i Muñoz
Ref. : ltc
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------- NUMERO DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-U-----TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL,
FICAOIÓ

D ' ESTATUTS

SOCIALS

DE

LA

ADAPTACIÓ I
FUNDACIÓ

MOl

PRIV.l

" FUNDAC IÓ SOLIDARITAT UB".

~

A Barcelona,

la meva residencia,

a vint-i-ú

fe sembre de dos mil dotze.

FRANCISCO ARMAS OMEDES
NOTARIO
Paseo de Gracia, 61
Te!. 93215 02 16
08007 BARCELONA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BE7085893
08/2012

--- - - - - NUMERO DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-U-------"

TRASLLAT DE DOMICILI SOCIAL, ADAPTACIÓ I MODIFICACIÓ D' ESTATUTS

SOCIALS

DE

LA FUNDACIÓ

PRIVADA

"FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB" .

la meva residencia,

A Barcelona,

a vint-i-ú de

dos mil dotze. -- - -- - -- ---- - --- --------Davant meu,
l'Il.lustre
previament

Notari

de

Catalunya,

i

FRANCISCO ARMAS OMEDES,

Notarial

Col.legi

de

consti tui t a l ' efecte

a

la Gran Via de

les Corts Catalanes, número 585 de Barcelona, -- - - - ----- -- - ~ - --- - ------ COMPAREIX:

---------------- - - - -

El senyor DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ, major d'edat,

amb

domicili

l' Avinguda
585

de

als

efectes

Gran Via

Barcelona

37.244.619-Y.

de

les

(08007),

d'aquest
Corts
amb

escriptura

a

Catalanes

número

DNI/NIF

número

-- - -- - - - - - ---~-~ ~ - - - - - - - - ---- - - --- - -- -

INTERVE en nom i

representació i

com a

Presi-

dent del Patronat de la Fundació anomenada "FUNDACIÓ
SOLIDARITAT UB",

subjecta a la legislació de la Ge-

neralitat de Catalunya domiciliada,

-1-

a partir de la

present,
Barcelona

al carrer Melcior de Palau,
(avans carrer Balmes,

núm.

número 140 de
21,

3er.

2a

);

constituida en escriptura autoritzada pel que va ser
notari de Barcelona, el senyor Joan Josep Lopez Burniol, el día 13 de mar9de 1.996, sota el número 650
del seu protocol; inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya,

amb

el número 1.022. ----------------------- - ----- ---- -Amb número d'identificació G-61084950. ---- -- - La condició del senyor compareixent com a President del Patronat de la Fundació representada, resulta del seu nomenament com a Rector de la Universitat de Barcelona, segons Decret 160/2012, de 11 de
novembre, de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya (publicat al DOGC núm. 6272, de 11 de desembre de 2012),

la competencia del rector per repre-

sentar a la Universitat deriva de l'article 73 deIs
seus

Estatuts

(aprovat

per

Decret

246/2003,

de

8

d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre), de conformitat amb el que disposa els Estatuts de la Fundació

Privada,

el

President

del

sera a la vegada de la Fundació,

Patronat,

que

ho

sera el Rector de

la Universitat de Barcelona; i es troba especialment
facultat per aquest acte,

per acord de la Junta del
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Patronat, que va tenir lloc el dia 19 de desembre de
2. 012,

segons resulta de la certificació que deixo

unida a aquesta matriu, lliurada per la senyora Mar-

ta Segarra Bei tia,

com a Secretari del Patronat de

la Fundació i amb el Vist-i-plau del compareixent en
la

seva

esmentada

quali tat,

quines

firmes

conec

i

considero legítimes per obrar al meu protocolo ----Assevera la vigencia del seu carrec i facultats
representatives, així com que no han variat la capacitat ni les circumstancies de la representada. ---Als efectes d'alló que disposa l'article 4.2 b
Y c de la Llei 10/2010, de 28 de abril, manifesta i
fa constar expressament el compareixent que no procedeix realitzar l'identificació del titular real al
ser els mateixos, entitats de dret público ------- - CONEIXO al compareixent i

intervé,

el considero,

segons

amb capacitat legal necessaria pel present

atorgament,

i,

--- -- ------ - - - - - -- - - ---- -- ------- -- ~

-------------------E X P O S A : -- -- ------------ - -Que,

complimentant

alIó

-3-

que

va

ésser

acordat

per l'esmentada Junta del Patronat de data 19 de desembre de 2.012, i ------------------------------------------------------ATORGA: ---------- ----------PRlMER.- El nous estatuts que posteriormente es

dirán comprenen el trasllat de domicili social,

que

queda establert a Barcelona, en el carrer Melcior de
Palau,

núm.

140,

pel que jo notari els hi faix les

advertencies contingudes en l'article 335.1 del Codi
Civil de Catalunya. ------------------ ----- ------ - -SEGON.- Declara Modificats i Adaptats els Esta-

tuts

de

la

Fundación

Privada,

d' acord

disposa l'article 21 dels mateixos i

amb

el

atenent al que

estableix l'article 335-1 de la Llei 4/2008,
d'abril,

que

de 24

del Llibre Tercer del Codi Civil de Cata-

lunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada
per la Lei 7/2012 de 15 de juny,

i en conseqüencia,

derogats els anteriors estatus i

que d'ara en ende-

vant es regirá pels Estatuts relacionats,
aprovats

en l' esmentada Junta,

refosos i

que es transcriuent

en la certificació protocolitzada,

els quals es dó-

nen per íntegrament reproduits en aquest lloc a tots
els efectes legals pertinents.
TERCER.- El compareixent en l' omes es

remet a

la certificació protocolitzada i que es dona per in-
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tegrament reprodulda en aquest lloc a tots els efectes legals pertinents. - - --- - ---------- - ----- - --- - -Axi ho atorga,

i

s'han fet per mí, el Notari, les

advertencies legal s pertinents,

1

entre

article 82° del Reglament del registre
Mercantil . - - - - - - - - ---- -- ------- --- --- -- - --- ----- - - -

que

El

compareixent

es

ratifica

jo,

Notari

he

lleigida tota

l' hi

1

signa,

despres

l' escriptura

amb veu alta, advertit abans deIs seus drets . - ----Les

dades

personals

deIs

atorgants

formaran

part deIs fitxers automatitzats existents a la Notaria,

amb la finalitat de realitzar la formalització

del present document, la seva facturació i seguiment
posterior, la realització de les remissions d' obligat compliment i la resta de les funcions própies de
l'

activitat

notarial,

per

aportació és obligatoria.

la

qual

cosa

la

seva

Les dades seran tractades

i protegides segons la Legislació Notarial i la Llei
Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caracter Personal. El titular de les dades

-5-

podrá exercir els drets d'accés,
cel'lació i
zant

rectificació,

can-

oposició dirigint-se al Notari autori-

d'aquest

document,

com

a

responsable

dels

fitxers, o en el seu cas custodio -----------------De identificar a l ' atorgant mi tj an<;ant el
document

d'identitat

esmentat,

de

que

ha

seu

prestat

lliurement el seu consentiment i de que l'atorgament
d' aquesta escriptura s' adecua a la legali tat i

vo-

luntat degudament informada a l'atorgant i de tot el
consignat en aquest instrument públic estes en tres
folis de paper exclusiu per a documents notarials,
números BE7087809,
en dono fe.
Signat:

BE7087810 y BE7087811,

jo notari

Segueix la signatura del compareixent:

FRANCISCO ARMAS OMEDES: Rubricat:

Segell de

la Notaría. ------ - ----- - ---------------------------- --- SEGUEIXEN ELS DOCUMENTS PROTOCOL. LITZATS - --
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4D Universitat de Barcelona

Serveis Jurldics
Salmes 21, 1r 2"
08007 Barcelona
Te!. + 34 93 403 70 17
Fax + 34 93 403 49 93
Correu electronic: serveisjuridics@ub edu

Marta Segarra Beitia, secretaria del Patronat de la Fundació Solidaritat UB,

CERTIFICO
Que en la reunió del Patronat de la Fundació Fundació Solidaritat UB, celebrada el dia 19 de
desembre de 2012, a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona,
oegudamenl convocada, sota la presidencia del seu president, Dr. Dídac Ramlrez Sarrió, i
n la qual, qui certifica va actuar com a secretaria; validament constitu'it segons la normativa
ue regeix les seves reunions, es van adoptar, per unanimitat, els següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació/adaptació deis Estatuts de la Fundació Solidaritat UB i la
seva justificació, d'acord amb el que disposa I'article 21 deis mateixos i atenent al que
estableix I'article 335-1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, de 15 de juny.
S'adjunta a aquesta certificació el text deis nous Estatuts.
5egon.- Facultar al president del Patronat, Dr. Dídac Ramírez Sarrió, ilo a la secretaria, Sra.
Marta Segarra Beitia, perque cadascun d'ells, indistintament, puguin elevar a públic aquests
acords i procedir a la seva inscripció en els registres que correspongui.
Tercer.- Facultar el president del Patronat perque introdueixi les esmenes no substancials al
text d'aquests Estatuts que siguin requerides pel Protectorat, necessaries per a la seva
aprovació.

1, perqué així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, tot i fent constar
que I'acta d'aquesta sessió esta pendent d'aprovació.

Barcelona, a 19 de desembre de 2012

Vist i plau
El president

La secretaria

~~~

Didac Ramírez Sanil;,
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Modificació deIs Estatuts de la Fundació Solidaritat UB i adaptació alllibre tercer
del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones juridiques
Justificació
Aquesta modificació s' efectua per acord unimime del Patronat de la Fundació
Solidaritat UB. Per aixo, i per donar compliment a l' obliga ció d' adaptar els Estatuts de
la Fundació a a110 acordat en el11ibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les
persones jurídiques, s'aprofita aquesta oportunitat per establir una redacció completa
deIs Estatuts fent un ajustament de la seva redacció i buscant la maxima eficiencia en el
funcionament.
Títol primer, apartats 1-8. Suposen una adaptació a la nova normativa reguladora, amb
manteniment, en a110 substancial, de la denominació, la personalitat jurídica i l'ambit
d' actuació, i amb el tras11at del domicili de la Fundació a l' edifici UB-Sants, per raons
de proximitat, estalvi economic i contacte amb les instaHacions i activitat academica
de la propia Universitat de Barcelona. D' altra banda, segons el Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic, es considera mi~a propi i servei tecnic de la Universitat de Barcelona i
entitat que forma part del seu grupo
Títol segon, apartats 9-30. Regulen de manera concreta \' enumeració deIs organs de
govem, reduint-los als més importants; la composició del Patronat, afegint com a
membres nats el responsable de la Universitat de Barcelona del Crup UB, el secretari
general de la Universítat de Barcelona, al gerent de la Universitat de Barcelona, amb
manteniment de la resta, així com la concreció en la determinació deIs patrons per part
de la Universítat de Barcelona i l'atorgament de funcions. Tot aixo amb la intenció de
donar un funeionament més eficient al Patronat i incrementar la presencia de membres
vinculats a l' equip de govem de la Universitat; la durada, eessaments i vaeants;
l' acceptació del dmec de patró i el caracter gratu'it del carree, incorporant les
modificacions establertes per la legislació vigent; les facultats i funcions del Patronat,
donant-li una redacció més completa; el regim de les sessions, convoeatories,
constitució, adopeió d' acords, actes de les sessions; regulació de la figura del president
i deIs vicepresidents així com les seves competencies; la figura del secretari i d'un
vicesecretari; els apoderaments; la regula ció de la Comissió Delegada, facultats,
distribució de competencies, forma de deliberar, caracter gratu'it del carrec; nova
regulació de la figura del director general segons la regulació actual, nomenament i
facultats i regulació deIs conflictes d'interessos.
Títol tercer, apartats 31-36. Regulador del regim economic, aplicació de recursos,
participació en societats, exercici economic, comptes anuals i auditoria, d'acord amb el
previst en la Llei.
Títol quart, apartats 37-40. Regulador de la modificació d'Estatuts, fusió, escissió,
dissolució, destina ció del seu patrimoni, d' acord amb el previst en la Llei.
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EST ATUTS DE LA FVNDACIÓ SOLIDARITAT VB

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
1

DENOMINACIÓ

La Fundació Solidaritat VB es va crear el 13 de man; de 1996 mitjan~ant escriptura
pública de la carta fundacional, atargada per la Vniversitat de Barcelona i la
Fundació privada MÓN-3. És una fundació que es regeix pel \libre tercer del Codi
civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i
reglamentaries que siguin aplicables i, d'una manera especial, per aquests estatuts.
Z

PERSONALITATJURÍDICA

La Fundació és una entitat sense ilnim de lucre. Va assolir la personalitat jurídica
definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions,
moment en que va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalitats,
sense altres Iimitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests
estatuts.
2

La Fundació té una durada indefinida, i va iniciar les activitats el dia d'atorgament
de la seva carta fund acional, el 3 de mar.,: de 1996.

3

ÁMBIT D' ACTUACIÓ

La Fundació exerceix les se ves funcions principalment pero no exclusivament a
Catalunya.
4

DOMICILl

La Fundació té el dornicili a la ciutat de Barcelona, carrer Melcior de Palau, 140.
2

El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats
fundacionals, pot acordar la creació, l'ampliació, el trasllat i tancament de subseus,
centres, agencies i delegacions de la Fundació a Catalunya, així com a la resta de
l'Estat espanyal i l'estranger.

5

FINALITATS 1 ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

La finalitat de la Fundació és:
a) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un
desenvolupament sostenible, especialrnent a través de les seves comunitats
universitaries, en els ambits que li són propis a la Universitat: forma ció, recerca,
assistencia tecnica, transferencia de coneixement, i d'altres de naturalesa
similar. Tot aixo tenint com a referencia els principis continguts en el Codi de

2
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conducta de les universitats en materia de coopera ció al desenvolupament, de
2007, adoptat per la Universitat de Barcelona.
b) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura
de pau i protecció deIs drets humans, mi~an~ant la creació i el manteniment
d'un observatori de pau i conflictes; l'organització d'activitats formatives i de
recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i
postconflicte, i l'organització d'activitats d'educació per la pau.
e) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d' acció social en favor deis
sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat economica, risc
d' exclusió social i pobresa, mi~an\ant totes les actuacions en que, ja sigui
actuant de manera singular o en coHaboració amb altres institucions,
organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la finalitat
social el valor afegit que pot aportar la institució universitaria, especialment en
els ambits de la recerca, la formació, la transferencia de coneixements i la
promoció del debat entom de la realitat social existent.
d) Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la
comunitat universitaria entom deIs valors de solidaritat, tolerancia, dialeg
intercultural, respecte a la diversitat, coopera ció al desenvolupament,
sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin
contribuir a la formació deis components deIs diferents estaments de la
comunitat universitaria de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius,
solidaris i responsables.

2 Per desenvolupar les activitats, la Fundació pot constituir societats o participar en
el capital de societats alhora que pot dur a terme directament explotacions
economiques, d' acord amb els articles 333.4, 333.5 i concordants del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya.
3 Com a entitat del Crup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar
anualment un informe de la seva activitat al Consell de Covem i al Consell Social
de la Universitat de Barcelona, que ha d'incloure els comptes anuals auditats de la
Fundació, si s' escau.
6 MITJA PROPI DELA UNIVERSITAT DE BARCELONA
La Fundació té la considera ció de mi~a propi i servei tecnic de la Universitat de
Barcelona, d'acord amb el regim previst en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s' aprova el text refós de la L1ei de contractes del sector púbJic,
per dur a terme les activitats que es corresponguin amb les seves finaJitats
fundacionals que Ji siguin encomanades per la Universitat de Barcelona, mentre es
mantinguin les condicions previstes en l' article 24 del Reial decret legislatiu
esmentat.

3
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2

La Universitat de Barcelona pot encomanar a la Fundació aquelles activitats de la
seva competencia que es corresponguin amb les finalitats fundacionals, d' acord
amb el regim de contracta ció aplicable a la Universitat de Barcelona. En tot cas,
s'estableix una contraprestació adient, i es preveuen fórmules de coordinació i
seguiment de les activitats.

7

REGLES BÁSIQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINALITATS

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui I'entitat s'han de destinar al
compliment deis fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
2

t. Fundació pot dur a terme qualsevol activitat economica, actes, contractes,
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legisla ció

REGLES BÁSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS

El Patronat, com a organ de govem de la Fundació, decideix sobre l'aplicació deIs
recursos i ingressos de cada any a les finalitats fundacionals. En les activitats que es
refereixin a qualsevol tipus de treba!ls relacionats amb les finalitats de la Fundació,
aquesta última dóna prioritat en la seva concepció, disseny, implementació i, fins i
tot, incorporant-los com a beneficiaris, si escau, als membres de la comunitat
universitaria de la Universitat de Barcelona, sense perjudici que els destinataris o
beneficiaris d' aquestes activitats siguin coHectius aliens a la propia comunitat
universitaria. En aquest sentit, la Fundació manté, en totes les seves actuacions, el
principi de seleccionar els beneficiaris segons el criteri d' atendre en primer !loc les
persones, coHectius, comunitats, pobles o sectors socials més desafavorits i en risc
d'exc!usió, marginació o pobresa.

TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ
CAPÍTOL 1. ORGANS DE GOVERN
9

ÓRGANS DE GOVERN

L'administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als organs
de govem següents, d'acord amb el repartiment de competencies que, en cada cas,
s'estableix en aquests estatuts:
1.

El Patronat

n.

El president

1lI.

La Comissió Delegada

IV.

El director general

CAPÍTOLIL DEL PATRONATI DE LA PRESIDENCIA
4
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10 COMPOS¡C¡Ó ¡ ESTRUCTURA

1 La represen taci ó, el govem i l' administració de la Fundació corresponen al
Patronat, sense pe~udici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun
deIs seus membres, en la Comissió Delegada i en el director general.
2 Els membres del Patronat són un rrúnim de 12 i un maxim de 16, en concret els
següents:
1. Són membres nats del Patronat:

- El rector de la Universitat de Barcelona.
- El president del Consell Social.
- El vicerector encarregat del Crup UB o equivalent.
- El vicerector encarregat de Relacions Intemacionals.
- El secretari general de la Universitat de Barcelona.
- El gerent de la Universitat de Barcelona.
- Un representant de la Fundació MÓN-3.
II. El Patronat esta format, a més, pels patrons designats següents:
- Dos patrons designats pel ConselI de Covem.
- Un patró designat pel Consell Social.
- Un patró designat per la Fundació MÓN-3.
- Un pels estudiants de la Universitat de Barcelona.
- Fins a quatre patrons designats Iliurement pel rector.
3 La presidencia del Patronat correspon al rector de la Universitat de Barcelona; la
vicepresidencia primera, al president del Canseil Social, i la vicepresidencia segona,
al vicerector encarregat del Crup UB o equivalent. El secretari del Patronat és el
secretari general de la UB.
4 En cas que desaparegui qualsevol deIs organismes o entitats esmentades, ocupa el
seu lloc la persona que exerceixi el carrec equivalent del nou organisme que el
substitueixi.
5 El Patronat, a proposta del president, designa un vicesecretari, que en el cas que no
sigui patró assisteix a les reunions amb veu i sense vot.

5
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6

En cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el
Patronat per una persona Hsica. Els membres del Patronat han d'acceptar
expressament el carrec de patró.

7

L' exercici del carree de patró, en cas que recaigui en una persona física, és
personaIíssim. Malgrat aixo, eIs patrons poden delegar per escrit el vot, respecte
d' acles concrets, a un altre patró. En el cas deIs cridats a exercir aquesta funció per
raó deis carrecs que ocupin, pot actuar en el seu nom la persona a qui correspongui
la scva substitució.
OU II AOA, CESSAMENTS 1 VACANTS

La durada del carrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la
possibilita t de reelecció indefinida per períodes iguals.
El cessament del carree de patró es produeix en els suposits següents:
a) Mort o decIaració d'absencia, en el cas de les persones físigues, o extinció, en
el cas de les persones jurídiques, o la declaració de concurs de creditors.
b) Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb a\lo establert en la

legislació vigent.
e) Cessament de la persona en el earree per raó del qual formava part del
Patronat i per revocació de l' organ o institueió que el va designar.

d) Finiment del termini del mandat, lIevat que es renovi.
e) Renúneia notificada al Patronato

j) Sentencia judicial ferma que estimi l'aeeió de responsabilitat per danys a la
Fundació o que decreti la remoció del carrec.
g) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o per aquests

estatuts.
3

La renúneia al earrec de patró ha de constar de qualsevol de les maneres establertes
per acceptar el carrec, pero només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en
el Registre de Fundacions.

4

L'estimació de l'acció de responsabilítat contra una persona jurídica inhabilita per
exercír les funcions de patró les persones que la representa ven en el Patronat qua n
es van produir els fets constitutius de responsabilitat, pero no determina qu e cessin
en I'organ de govem, llevat que l' autorítat judicial disposi una altra cosa, ateses les
circumstancies del caso L'estimació de l' acció de responsabilitat contra el membre

6
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del Patronat designat per raó d'un carrec no impedeix la designació de les persones
que l' ocupin posteriorment.
5 El cessament del cimec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure en el Registre
de Fundacions,
6 Les vacants que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació
de la persona o entitat que l'ha de nomenar i en el cas de tractar-se de patrons
escollits pel Patronat, en la primera reunió d'aquest organ que es convoqui. Si la
vacant té lIoc abans de I'acabament del seu termini estatutari, el mandat del
substitut acaba la data en que hagués correspost cessar la persona substitu'ida,
12 ACCEPTACIÓ DEL CÁRREC DE PATRÓ

1 Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat el carrec per al qual han
estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents:

a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.
b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el

carrec legitimada notarialment.
e) Amb un certificat del secretari, amb la signatura legitimada notarialment, si
l' acceptació s'ha produit en una reunió del Patronat.
d) Per compareixem;a davant el Protectorat del secretario

2 Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l' organ
competent a aquest efecte o, si aquesta competencia no esta atribuIda, de l' organ de
govern,
3 L' acceptació del ciurec de patró i qualsevol modifica ció en la composició del
Patronat s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions,
13 CARÁCTER GRATUIT DEL CÁRREe

D' acord amb l' article 332-10 delllibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons
exerceixen lIurs carrecs gratu"itament, si bé tenen dret a la bestreta i al
reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels
danys produ'its per raó d' aquest exercici,
Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribUIda amb la
Fundació sempre que s'articuli mi~an~ant un contracte que determini clarament les
tasques laborals o professionals que es retribueixen, En tot cas, aquestes tasques
retribu'ides han de ser diferents de les tasques i funcions que són propies del carrec
de patró.

7
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El Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de
presentar al Protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix
l'article 332-9. Si l'import deis contractes formalitzats amb un patró és superior a
100.000 euros anual s o al 10 % deis ingressos meritats en el darrer exercici economic
tancat j aprovat pel Patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un
Lll rOI'm validat per tecnics independents que justifiqui que la contractació és
bcr;dicios per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional.
T mbé es requereix l'informe esmentat si el cost anual deIs contractes formalitzats
nI.> patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al
10 % citat més amunt.
El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser
inferior al nombre de patrons previst perque el Patronat es consideri validament
constitult.
14 FACULTATS lFUNCIONS DEL PATRONAT

1

El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i
representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la
legislació en la materia.

2

Amb caracter purament enunciatiu i no limitatiu, correspon al Patronat:
a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, vigilar que s'observin
fidelment els Estatuts i proposar-ne, si és el cas, les modificacions que es
considerin convenients.
b) Elaborar i aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de
manera optima les activitats de la Fundació i també, modificar-los quan ho
consideri oportú.
e) Interpretar els Estatuts i, si és el ca s, els reglaments, així com resoldre les
incidencies legals que tinguin lloc.
d) Delegar en algun membre del Patronal, en la Comissió Delegada, en el director
general i en al tres persones, les facultats que consideri procedents, exceptuant
les legalment indelegables d'acord amb la normativa vigent. Per executar els
acords, es pot facultar el president, un vocal, els carrecs directius, el secretari o
altres empleats de l'entitat, amb caracter mancomunat o solidari, mitjanc;ant una
simple certificació deIs acords o atorgant-los els poders notarials corresponents.
e) Adoptar totes les disposicions que consideri convenients per a la bona
administració deIs interessos confiats a la seva prudencia i especial vigilancia,
resolent les dificultats imprevistes, de conformitat amb les finalitats i l'esperit
de l' entitat.
j) Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de
practicar, dins del seu objectiu i finalitats, mitjan~ant la reglamentació de la
forma i condicions, i també la designació concreta deis beneficiaris.
g) Posseir, a través del president, la representa ció de la Fundació en judici i fora
d'ell, pel que fa al gir i trafic de la Fundació, sense perjudici de les delegacions
previstes en aquests estatuts o acordades expressament pe! mateix patronat.
8
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h) Determinar i modificar l'estructura interna i l'organització general de la

Fundació.
i) Aprovar, si és el cas, el pressupost i els documents que integren els comptes
anuals, la memoria, el balan<; anual, els pressupostos i la seva liquidació, així
com la resta de documents que, si escau, exigeixi la legislació vigent. A més
aprovar, si escau, la memoria temittica relativa a les activitats de transferencia
de coneixement, temologia i innovació, presentada pel director general o bé per
la Comissió Delegada corresponent, d'acord amb l'article 25.2 d'aquests
estatuts.
j) Forrnalitzar tota c1asse de contractes relacionats amb les activitats i finalitats de
la Fundació que en facilitin l' organització i la consecució, atorgant i signant tots
els documents, públics i privats, que siguin necessaris.
k) Qualsevol altra no enumerada en aquest apartat que sigui conseqüencia de
l'exercici de les funcions de govem i administració de l'entitat i que
correspongui al Patronat.
3 L' exercici de les facultats esmentades anteriorment esta supeditat al compliment en
cada cas deis requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyalats en el
\libre tercer del Codi civil de Catalunya i les disposicions complementaries i
s'entenen sense pe~udici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat quan sigui
legalment preceptiva.
15 SESSIONS

1 El Patronat es reuneix com a mínim, dues vegades a l' any, una dins deIs sis primers
mesos de cada exercici, i l' altra dins del quart trimestre de cada any natural.
2 Es reuneix també sempre que ho consideri convenient el president, a iniciativa
propia, o necessiuiament quan ho soJ.]iciti una quarta part deIs membres del
Patronat, i en aquest cas la reunió ha de tenir lloc en el termini d'un mes a comptar
des de la sol· licitud.
3 A la reunió del Patronat que ha de tenir lloc dins deis sis prirners mesos de
l' exercici s' examinen i, si és el ca s, aproven els comptes de l' exercici anterior i de les
memories d' activitats.
4 A la reunió que té lloc dins del quart trimestre de l' any s'ha d' aprovar el pressupost
de l'exercici següent i s'han de determinar les activitats que s'hi duran a terme.
5 En totes les sessions es poden discutir i resoldre tots els assumptes i proposicions
que inclogui l' ordre del dia el president, ja sigui a iniciativa propia o a petició, com
a mínim, de la quarta part deIs membres del Patronat.
1. El Patronat s'ha de reunir sempre que ho consideri oportú el president, a iniciativa
propia o a sol·licitud formulada a l'efecte per la quarta part deIs membres del
Patronat, els quals han d'indicar en la sol·licitud els assumptes a tractar en la reunió
citada. La petició s'ha d'adre<;ar al president del Patronat o a la persona legitimada
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per fer la convocatoria, la qual ha de convocar la sessió sol· licitada perque tingui
1I0c com a maxim en un termini no superior a trenta dies després de la recepció de
la sol·licitud. En I'ordre del dia de la convocatoria s'han d'incloure necessariament
els assumptes que hagin estat objecte de sol· licitud, i el president hi pot incloure els
altres temes que consideri oportuns.
6

Les reunions del Patrona! les convoca el president o, en cas d'absencia o
impossibilitat, el vicepresident primer i, si aques! últim no pot, el vicepresident
segon.

I
16 CONVOCATORIES

Les convocatories per a les sessions del Patronat les insta el secretari, per ordre del
president.
El president del Patronat ha de convocar les sessions, sigui per iniciativa propia
sigui a petició del nombre de membres de l' organ esmentat que determina l'article
anterior, amb una anticipa ció mínima de sis dies naturals a la data prevista per durla a terme. En casos d'urgencia, el president pot convocar la sessió amb quarantavuit hores d'antelació.
3

La convocatoria ha d' expressar amb claredat els assumptes a tractar i ellloc, el día i
l'hora de la reunió i, si escau, s'hi ha d'incloure la documentació que el president
consideri que els patrons han de coneixer abans de la reunió. Ellloc de reunió pot
ser el domicili social o qualsevol altre a Catalunya.

4

La convocatoria s'ha de fer per qualsevol mitja que deixi constancia de la recepció, i
s' adre~a al domicili o a l' adre~a de correu electronic que cada pa Iró tingui registrat
en els arxius de la Fundació.

5

No cal cap mena de convocatoria per dur a terme de manera valida una sessió quan
siguin presents tots els patrons integrants del Patronat i tots els assistents per
unanimitat hagin acceptat que tingui 1I0c.

6

El Patronat es podra reunir mitjan~ant videoconferencia o altres mitjans de
comunicació que no impliqui la presencia física deIs palrons, sempre que quedi
garantida la identificació deIs assistents, la continu'itat en la comunicació, la
possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aguest cas,
s'entén que la reunió se celebra al lIoc on és la persona que la presideix. En les
reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin
participat en la multiconferencia i/o videoconferencia. La convocatoria de les
reunions correspon al president/a i ha de contenir I'ordre del dia de tots aquells
assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora deIs quals no es poden prendre
acords valids.

7

El Patronat pot adoptar acords mitjan<;ant l'emissió del vot per correspondencia
postal, comunicació telematica o qualsevol altfe mitja, sempre que quedin garantits
10
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els drets d' informació i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que
se'n garanteixi I'autenticitat. S'entén que I'acord s'adopta allloc del dornicili de la
persona jurídica i la data de recepció del darrer deis vots validament emesos.
17 CONSTlTUC¡Ó OEL PATRONAT

Per constituir validament el Patronat cal un quorum mIDlm d'assistencia,
presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u deIs membres
integrants de rorgan esmentat, sempre que estigui present el president i el
secretario
2 Les sessions del Patronat les presideix el president del Patronat; en cas d'absencia,
el vicepresident primer o el vicepresident segon pel seu ordre, i, si no pot cap deIs
dos, el membre de rorgan amb més antiguitat en el cimec o, en darrer terme, el de
més edat.
En els mateixos casos, ocupa el carrec de secretari el vicesecretari i, si aquest últim
no n'hi és, el vocal de menys edat.
3 El president pot convidar a assistir a les reunions les persones que consideri

oportunes, les quals tenen veu pero no vot en els assumptes respecte deIs quals el
president els pugui demanar informa ció.
18 Aoopc¡ó o' ACOROS

Les votacions normalment són nominals, excepte quan la majoria simple deIs
vocals presents, els representats o el president decideixin que tinguin caracter
secret.
2 EIs acords s'adopten per majoria simple de vots deIs patrons assistents a la sessió,

presents o representats. Cada patró té un voto En cas d'empat, el vot del president
és diriment.
3 Per adoptar acords sobre la modificació deIs Estatuts; la fusió am b una altra
fundació; l' escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats;
l' atorgament de poders; la crea ció o la supressió de la Comissió Delegada; el
nomenament o el cessament deIs membres del Patronat, de la Comissió Delegada,
del director general, o sobre operacions per un import igualo superior al vint per
cent de I'actiu de la FundacÍó, es requereix el vot favorable de la meÍtat més u deIs
components del Patronat, o el quorum míním legal per prendre acords en els quals
la !leí requereixi un quorum especial.
4 El Patronat ha d'acordar I'adopció de declaracions responsables amb el vot

favorable de dos ten;os del nombre total de patrons, sense computar els que no
puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En ['acta de la
reunió í en els certificats que deixin constancia d' aquests acords s'ha de fer constar
el sentir del vot deIs patrons.
II

els drets d' informació i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que
se'n garanteixi I'autenticitat. S'entén que I'acord s'adopta allloc del domicili de la
persona jurídica i la data de recepció del darrer deis vots validament emesos.
17 CONSTITUC¡Ó DEL PATRONAT

Per constituir validament el Patronat cal un quorum mmlm d'assistl~ncia,
presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u deis membres
integrants de l' organ esmentat, sempre que estígui present el president i el
secretario
2 Les sessions del Patronat les presideix el president del Patronat; en cas d' absencia,
el vicepresident primer o el vicepresident segon pel seu ordre, i, si no pot cap deis
dos, el membre de I'organ amb més antiguitat en el carrec o, en darrer terme, el de
més edat.
En els mateixos casos, ocupa el carrec de secretari el vicesecretari i, si aquest últím
no n'hi és, el vocal de menys edat.
3 El president pot convidar a assistir a les reunions les persones que consideri
oportunes, les quals tenen veu pero no vot en els assumptes respecte deIs quals el
president els pugui demanar informació.
18 ADOPC¡Ó D' ACORDS

Les votacions normalrnent són nominals, excepte quan la majaria simple deis
vocals presents, els representats o el president decideixin que tinguin caracter
secreto
2 Els acords s'adopten per majoría simple de vots deIs patrons assistents a la sessió,
presents o representats. Cada patró té un voto En cas d' empat, el vot del president
és diriment.
3 Per adoptar acords sobre la modificació deis Estatuts; la fusió amb una altra
fundació; l' escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats;
I'atorgament de poders; la creació o la supressió de la Comissió Delegada; el
nomenament o el cessarnent deis membres del Patronat, de la Comissió Delegada,
del director general, o sobre operacions per un import igualo superior al vint per
cent de I'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més u deIs
components del Patronat, o el quórum minim legal per prendre acords en els quals
la lIei requereixi un quórum especial.
4 El Patronat ha d'acordar I'adopció de declaracions responsables amb el vot
favorable de dos ter~os del nombre total de patrons, sense computar els que no
puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació. En I'acta de la
reunió i en els certificats que deixin constancia d' aquests acords s'ha de fer constar
el sentir del vot deis patrons.
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19
El secretari ha d'estendre acta de cada reunió del Patronat, en la qual es fa constar
el nom deIs patrons concurrents, el resum de les deJiberacions, el text deis acords
presos i el resultat de les votacions, com també la resta de particularitats legals i
fo rmi1ls necessaries. L' acta així estesa l' aproven al final de la reunió els assistents, o
n la sessió següent, com a primer punt de l'ordre del dia, i la signen el secretari de
l' organ o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidencia .
EIlIibre d' actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent.
DEL PRESIDENT DEL PATRONAT 1 DELS VICEPRESIDENTS

El president del Patronat, que ho és a la vegada de la Fundació i, en cas d'absencia,
els vicepresidents pel seu ordre, representen la Fundació en judici i fora de judici,
excepte en els casos en que el Patronat o el mateix president designin un altre
representant especial.
2

Sense perjudici d'altres facultats que pugui delegar-li el Patronat i de les que li
deleguen aquests estatuts, al president Ji corresponen les funcions següents:
a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada.
b) Tenir cura que en les convocatories, la constitució i el desenvolupament de les

sessions s' observin les formalitats establertes per aquests estatuts i per la \lei.
e) Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigint els debats d'acord amb
I'ordre del dia i resolent els dubtes formals i reglamentaris que s'hi puguin
plantejar.
d) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi
presidit, visant totes [es certificacions d'actes de [a Fundació que hagi emes el
secretario
3

Els vicepresidents o, si no n'hi ha, el vocal del Patronat amb més antiguitat en el
carrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el president
en cas de vacant, absencia, impossibiJitat o qualsevol altra causa, que en cap cas
s'ha de justificar davant de tercers.

21 FACULTATS DELEGADES AL PRESIDENT

Per dirigir de manera constant i immediata I'activitat fundacional, el Patronat
delega en el president perque pugui exerdr per si mateix, de manera individual, les
facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no
requereixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les
limitacions establertes en la legislació vigent.
a) Dirigir l' organització de la Fundació i les seves activitats.
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b) Atorgar qualsevol c1asse d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol

naturalesa i quantia, a títol gratu'it o onerós, amb els pactes, clilusules i
condicions que consideri oportú establir; transigir i pactar arbitratges; prendre
part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
e) Administrar béns mobles i immobles; fer deelaracions d' edifícació i plantació,
particions, fitacions i divisions materials.
d) Nomenar i separar treballadors i direclius, inelosos, si escau, els ca.rrees de

director general i/o gerent, i signar i resoldre contractes de treball i d' alta
direcció amb les condicions que consideri oportunes.
e) Compareixer davant tota c1asse de juqats i tribunals de qualsevol jurisdicció i

davant qualsevol classe d' organismes públics, en qualsevol concepte i en tota
classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot
de cassació, revisió o nuJ.litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i
desistir de les actuacions, ja directament o per miqa d'advocat o procurador, a
qui pot conferir els poders oportuns, i, en general, dur a terme tots els actes que
permetin les Ileis de procediment. Nomenar procuradors i advocats.

Ji Exercir les competencies pro pies de l' organ de contractació previstes en el Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en els suposits de contractació
harmonitzada, d'acord amb la normativa interna de contractació de la
Fundació.
g) Sol·licitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat
en nom de la Fundació, presentant la documenta ció que sigui necessaria i
formalitzant els documents que s' escaiguin en nom de la Fundació, així com
sol· licitar els avals i garanties bancaris necessaris amb relació a aquestes
subvencions i ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de
concessió, sense limitació de quantia.
h) Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats

per I'Estat, comunitats autonomes, municipis i qualsevol altra entitat o
organisme, tant de caracter públic com privat, formalitzant els plecs que
continguin l' oferta, el preu i la quantia del contracte, les bonificacions, la forma
de pagament i, en general, totes les condicions que consideri convenients,
ineloent-hi I'escriptura o el document d'adjudicació o de qualsevol altre tipus
que sigui necessari, així com impugnar altres adjudicacions i formular protestes
i reserves de dret.
i) Atorgar tota c1asse de documents públic5 i privats; retirar i cobrar qualsevol

quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat, signant a I'efecte cartes
de pagament, rebuts, factures i lliuraments.

j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en que participi la Fundació.
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k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pel Patronat.

1) Alol'gat poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o
reVl) ilr els apoderaments conferits.
111

Satisfer tributs i formular declaracions tributaries formalitzant els models
oficials i altra documentació que sigui procedent.

n) Sol·licitar la signatura electronica a l' Agencia Estatal de l' Administració

Tributaria i altres organismes que ho requereixin.
o) Representar la Fundació en els organs de govem d'altres entitats.

p) Sol·licitar al Protectorat les autoritzacions necessaries per als actes de govem, i
administra ció i disposició que les requereixin de conformitat amb allo establert
a la normativa aplicable.
q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el
director general de la Fundació.

2

Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjanc;ant apoderament, el president
a favor de la persona que ell mateix determiní.

3

Totes les facultats enumerades en els paragrafs anteriors queden sotmeses al
compliment del que es disposa en elllibre tercer del Codi civil de Catalunya i en
disposicions d' aplicació.

22 EL SECRETAR! I VICESECRETARI

1

Són funcions propies del secretari:
Quant a les reunions del Patronat, convocar-les, en nom del president; assistir-Io el
mentre es duen a terme; formalitzar la llista d'assistents; estendre'n les actes;
certificar els acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del president, i tenir la
custodia de qualsevolllibre, document o antecedent de la Fundació.

2

Són funcions propies del vicesecretari:
Substituir el secretari en cas d'absencia, vacant o malaltia, impossibilitat o
qualsevol altra causa i altres que Ii encomani el Patronat o el president.

23 ApODERAMENTS

El Patronat pot nomenar apoderats generals o especial s, amb facultats i
responsabilitats mancomunades o solidaries, i en les condicions que consideri
escaients, d' acord amb el previst en la normativa aplicable i en aquests estatuts.
14
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2 Els apoderaments generals ¡les renovacions s'han d'inscriure en el Registre de
Fundacions.

CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ DELEGADA
24 COMPOSICIÓ

El Patronat pot designar una comissió delegada.
1. La Comissió Delegada esmentada té un maxim de set membres. En formen part el
president del Patronat, que és president de la Comissió; els vicepresidents primer i
segon; el gerent de la Universitat de Barcelona; un deis patrons designats per la
Fundació MÓN-3; un patró designat pel Patronat a proposta del president, i el
secretari del Patronal.
2 No poden ser membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin
membres del Patronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió
Delegada, amb veu i sense vot, el director general i els altres directius de la
Fundació que es designin per informar sobre qüestions específiques.
3 EIs membres de la Comissió Delegada exerceixen el seu carrec mentre tinguin la
condició de membres del Patronat, llevat que el Patronat n'acordi abans el
cessament.
25 FACULTATS

La Comissió Delegada té les facuItats que Ji delegui el Patronat i, si aquestes
facultats no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la
legislació vigen L
2 La Comissió Delegada pot preparar una memoria anual relativa a la seva activitat
de transferencia de coneixement, tecnologia i innovació, que ha de presentar al
Patronat perque l' aprovi dintre deIs sis primers mesos de cada exercici.
26 DISTRIBUCIÓ DE COMPETENCIES

1 El president de la Comissió Delegada és el president del Patronat. Actua com a
secretari el secretari del Patronat.
2 Correspon al president de la Comissió Delegada representar-la, així com executar
els seu s acords, excepte que la mateixa comissió delegada designi especialment un
altre membre d'aquest organ per executar cadascun deis acords que adopti.
27 FORMA DE DELIBERAR 1 D' ADOPCIÓ D' ACORDS
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La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys quatre vegades alllarg de l'any, així
com sempre que sigui convenient a criteri del president o si ho requereixen més de
la meitat de/s membres. Les reunions les ha de convocar el president amb un
mínim de sis dies d'antelació i queden validament constitu'ides quan hi concorrín
almenys la meitat més ú deis membres, entre els quals hi ha de ser necessariament
el president. En el cas de tractar-se de reunions d'urgencia especial, es poden
conVocar, de forma motivada, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
2

N cal convocatoria si concorren, presents o degudament representats, tots els
ro mbr~ de la Comissió Delegada, i decideixen per unanimitat dur a terme reunió
d' aquest organ, així com e/s assumptes a tractar.

És d'aplicació el que disposa l'article 15.5 d'aquests estatuts.
L' acta de la reunió ha d'aprovar-Ia el mateix organ al final de cada reunió o bé ha
de fer-se la sessió següent, com a primer punt de I'ordre del dia.
5

Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple de vots.
Correspon un vot a cada membre present o representat. El vot del president té
for~a diriment en cas d'empat.

28 CARÁCTER GRATUIT DEL CÁRREC

El carrec de membre de la Comissió Delegada és gratu'it, sense perjudici que es
puguin reemborsar les despeses, degudament justificad es, que l'exercici del carree
els produeixi.

CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL
29 NOMENAMENT 1 FACULTATS

El Patronat, a proposta del president, pot nomenar un director general, que disposa
de les facultats següents:
a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que
han de dur a terme les persones que presten serveis a la Fundació.
b) Ordena r i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments

que componen la FundaciÓ.
e) Emetre els informes que ti sol·licitín e/s organs de la Fundació i els que consideri
con venients per iniciativa propia, j presentar al Patronat o a la Comissió
Delegada, segons correspongui, els convenis o eontractes amb altres entitats
perque els aprovi, quan la delegació de que disposi per a aqu estes qüestions del
Patronat així ho determini.
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d) Exercir per delegació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o
del president, les faculta!s que se li encomanin amb caracter general o especial.

e) Exercir la direcció del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les
normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.

f) Executar els acords del Patrona! i de la Comissió Delegada.
g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació.

h) Organitzar la comptabilitat general i l' auxiliar de l' entitat.
i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memoria, el balan~
anual i la resta de documents comptables exigits per les disposicions vigents.

¡) Presentar els pressupostos i plans en que s' estableixin els objectius estrategics,
economics i financers a aconseguir per la Fundació.
k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de
Barcelona sobre la memoria anual de la Fundació relativa a l'activitat de
transferencia de coneixement, tecnologia i d'innovació.

1) Exercir les competencies propies de l' organ de contractació previstes en el RDL
3/2011, de 14 de novembre, en els suposits de contractació no harmonitzada,
d' acord amb la norma ti va interna de contractació de la Fundació.
m) Dur la signatura oficial de ['entitat indistintament o conjuntament amb el

president.
n) Sol·licitar la signatura electronica a l' Agencia Tributaria Estatal i als al tres

organismes que ho requereixin.
2 Totes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al complirnent
del que es disposa en el lIibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les
disposicions d' aplicació.

CAPÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS
30 PREVENCIÓ DE CONFLICTE D'INTERESSOS

Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra
persona amb vinculació contractual amb la Fundació no podran intervenir en la
presa de decisions o I'adopció d'acords en els assumptes en que pugui haver un
conflicte d'interessos amb la Fundació.
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I

2

EIs membres deis organs de govem de la Fundació han de comunicar a l'organ
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona
jurídica. Abans que l'organ adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte
entre un interes personal i I'interes de la persona jurídica, la persona afectada ha de
proporcionar a l'organ la informa ció rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la
deliberació i votació.

3

Els patrons i les persones que s'equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, només poden operar amb la Fundació si
queda prou acreditada la seva necessitat i la prevalenc;:a deis interessos de la
Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a
terme l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i I'ha de
presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent,
d' acord amb les previsions legals delllibre tercer del Codi civ~.I de Catalunya.

4

EIs patrons i les persones indicades en I'article 312-9.3 s'han d'abstenir de
participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre
l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

5

EIs patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 no poden participar en
societats constitu·ides o participades per la Fundació. No s'estableixen contractes de
compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles de valor
extraordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribu"its entre la
Fundació i els patrons i les persones indicad es en l' artiele 312-9.3.

6

Durant el primer any següent al cessament com a patrons no poden desenvolupar
serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

7

Anualment, el Patronat presenta un informe sobre les situacions de conflicte
d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es s'han adoptat per
assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorpora
com a annex als comptes anuals de cada exercici.

TÍTOL lIt REGIM ECONOMIC
31 PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ

El patrimoni de la Fundació pot estar constitu·it per tota classe de béns mobles,
immobles, drets i valors de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració
economica, sense altres lirnitacions que les establertes per les lleis.
a) La dotació inicial de la Fundació queda constitu·ida pels béns i drets aportats a la
carta fundacional, i que és adequada i suficient per al compliment de les
finalitats fundacionals i es pot incrementar posteriorment en una o més vegades
amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratu"it, la Fundació adquireixi
amb destinació expressa a I'augment del capital fundacional Aguest increment
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de la dotació s'ha de notificar al Protectorat en el moment de presentar els
comptes anuals, fent constar en una escriptura pública els elements següents: i)
els béns i drets aportats, ii) les dades registrals i el títol o concepte de
l'aportació, iii) l'informe de valora ció corresponent, si escau, i iv) la
manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit que l'aportació formi part
de la dota ció.
b) Les donacions, subvencions, herencies i llegats de qualssevol béns i drets que

rebi i accepti la Fundació, efectuats posteriorment a la constitució.
e) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitjil o títol admes
en dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord
amb la legislació vigent.
d) EIs rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació,

respectant el que disposen aquests estatuts i la legislació vigent.
e) EIs ingressos derivats d' activitats productives aprovades pel Patronato

j) EIs béns que, procedents d'administracions o d'organismes públics o d'entitats
privades, puguin utilítzar-se en regim de cessió d'ús, concessió o adscripció.
g) EIs rendiments, fruits, rendes i productes, i els al tres béns incorporats al

patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
h) Els altres recursos que, d' acord amb la Uei i aquests estatuts, pugui decidir el

Patronat.
32 APLICA CIÓ DELS RECURSOS

EIs patrons de la Fundació poden efectuar, a iniciativa propia o a soJ.licitud del
Patronat, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar
la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment
d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els fins
fundacionals.
2 La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar
el patrimoni fundacional, o constituir un fons especial d'acord amb la legislació
vigent.
3 Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s'han de destinar
al compliment deis fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació
vigent.
4 En tot cas, la Fundació destina a l' assoliment deis objectius fundacionals almenys el
setanta per cent de les rendes i deIs altres ingressos nets anuals que obtingui, i
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destina la resta o bé al compliment diferit de les finaJitats o bé a incrementar-ne els
fons propis de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d'aplicació d'aquest
romanent.
5

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins
fundacionals.

6

L'aplicació d'almenys el setanta per cent deIs ingressos al compliment de les
finalitats fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a
comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

/

33 PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS 1 GESTIÓ O'EXPLOTACIONS ECONOMIQUES

La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest
fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a soci d'aquestes
societats, call'autorització previa del Protectorat. La Fundació ha de comunicar al
Protectorat en el termini legalment establert I'adquisició o la tinenc;a d'accions o de
participacions socials que Ji confereixin, directament o indirectament, el control de
societats que limitin la responsabilitat deIs associats. En tot cas, la participació de la
Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats
fundacionals.
2

La Fundació pot gestionar directament explotacions econorniques en els casos
següents:
a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva

finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat.
b) Si es tracta d'una activitat accessoria o subordinada respecte a la finalitat

fundacional o respecte a una part d' aquesta finalita t.
3

La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remunera ció per lIurs
activitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interes general de les seves finalitats.

34 EXERClCI ECONÓM1C

EIs exercicis economics s'inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31
de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat,
d'una manera simultimia i que reflecteixi la irnatge fidel del patrimoni de la
Fundació, ha de fer l'inventari i formular els comptes anuals, amb data del dia de
tancament de l'exercici economic, de conformitat amb els principis de comptabilitat
generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
35 COMPTES ANUALS

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
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a) El balan~ de situació, la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar
amb cIaredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finan~ats
amb aquesta dotació.
b) El compte de resultats.

e) L' estat de canvis en el patrimoni net.
d) L' estat de fluxos d' efectiu.

e) La memoria, on es completa, amplia i comenta la informació continguda al
balan~ i el compte de resultats, i es detallen els elements següents:

1. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.
Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals,
amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut.
III. Les societats participades majoritariament, amb indicació del percentatge de
participació.

n.

2 Els documents que integren els comptes els ha d'aprovar el Patronat durant els sis
mesos següents a la data de tancament de l' exercici.
En el termini de trenta dies a comptar de l' aprovació pel Patronat, els comptes
s'han de presentar al Protectorat, mitjan~ant els documents informatics garantits
amb les corresponents signatures e[ectroniques reconegudes.
36 AUDITORIA

Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotrnetre a una auditoria externa en cas
de complir-se les cÍrcumstimcies previstes en l' artide 333-11 del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
2 Així mateix, si una tercera part deis patrons considera, per raons justificades, que hi
ha alguna circumstancia excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella dur a
terme una auditoria de comptes, encara que no es produeixi cap de les
circumstancies a que fa referencia l' artide 333-11 delllibre tercer del Codi civil de
Catalunya, poden instar la convocatoria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de
manera raonada que l'auditoría esmentada es duguí a terme. Si el Patronat no és
convocat o, un cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer-Ia, el Protectorat, a
petíció deIs patrons interessats, donant audiencia previa al Patronat, pot requerir a
la Fundació que fad l'auditoria, a carrec de [a mateixa fundació, sempre que
s'acrediti l'existencia d'alguna circumstancia excepcional que I'aconselli en interes
de la Fundació.

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ 1DISSOLUCIÓ
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37 MODlFICACIÓ

Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la
rneitat més u deIs rnembres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interes de
la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació
del Protectorat.
2

Si les circumstancies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin
cnn via l fins al punt que la Fundació no pugui dur a terme les activitats
fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i,
en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instancia de qui tingui interes legítim o d' ofici,
pot ordenar la modificació pertinent, sense perjudici d'adoptar les altres mesures
que siguin pertinents.

38 Fusló I ESCISSIÓ

Amb cankter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a terme d'acord amb
les prescripcions establertes en els articles 335.2 i 335.3 del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que li
sigui d'aplicació.
2

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més u deis
membres del Patronat.

39 D¡SSOLUCró

Per dissoldre aquesta entitat és necessari l'acord de la meitat més u deis membres
del Patronat. La dissolució, excepte en els casos establerts en la legislació vigent,
s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del
Protectorat.
2

La Fundació es dissol per les causes següents:
a) Finalització del termini que estableixen els Estatuts, Ilevat que abans se
n'hagi acordat una prorroga.
b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constitu'it o impossibilitat
d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi
la modificació.

e) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una
sentencia ferma.
d) Obertura de la fase de liquida ció en el concurso

e) Les altres que estableixen la Llei o els Estatuts.
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40 DESTlNACIÓ DEL PATRIMONI

1 La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius,
la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin
o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el
passiu, i amb l' autorització previa del Protectorat, es destina a la Universitat de
Barcelona.
2 En cas que no es pugui fer una cessió global deIs actius i deIs passius de la
Fundació cal liquidar-los, i donar a l'haver que en resultí l'aplicació establerta en
l' apartat anterior.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Fins al moment que el Protectorat aprovi aquests estatuts, continuen els membres
actuals del Patronat en I'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en
un termíni de quinze dies es completa la composició definitiva deIs organs de govem
d' acord amb el que s'hi preveu.
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CONCORDA amb la seva matriu número al principi
indicat del meu protocol d'instruments públics, lliuro aquesta copia, a utilitat de "FUNDACIÓ SOLIDARITAT
UB", en setze folis de paper exclusiu per a documents
notarials, serie BE, números 7085893 i els quinze
següents en ordre numéric correlatius ascendents. La
signo, firmo, rubrico i sello, a Barcelona, al mateix
dia de la seva autorització. EN DONO FE.-
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Generalilal de Calalunya
Departamenl de Justicia
Direcció General de Drel i d'Enlilals Jurídiques

Falg constar Cilla per la ResoJucl6 del directOr general de Drel
d'Enlitats Jurldlques (per delegació de la persona Il/fJIar del
Departamenl de JustIcia, segOlts RC$OIIJCIÓ JUSl49812013, de
1)3,2013, DOGC 6334 de 13.3.2013". que es consigna més avall,
s'aprova I s'inscriu, en el Registre do Fundacions de la Generalllal de
Cat<llunya, I'adaplac ó a la Llel 4/2008, de 24 d'abnl, del lI'bre tercér
del Codi clvll de Catalunya. relatfu a les persones ,urldiques. f la
modificadO deis eSI3luls de la Fundae.6 que tOI seguir s'esmenla. al)\l/
com elle)(\ relós resullanl
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