
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ D’EN PUIGVERT

TÍTOL PRIMER.- CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, CAPACITAT 
JURÍDICA I DURACIÓ.

ARTICLE 1er .- Constitució. 

Es constitueix la Fundació Privada EL MOLÍ D’EN PUIGVERT, subjecta a la legislació 
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  naturalesa  permanent  i  caràcter  social,  que 
desenvoluparà la seva activitat sense cap afany de lucre i d’acord amb el principi de 
màxim respecte a la voluntat dels fundadors. 

Es  regirà  per  la  voluntat  fundacional  i  per  les  normes  que  en  la  interpretació  i 
desenvolupament d’aquesta voluntat, i amb caràcter exprés, faci el seu Patronat, segons 
la llei citada.

ARTICLE  2on.- Domicili.

El domicili social de la Fundació es fixa al Molí d´en Puigvert, Pas de la Ginesta s/n, 
Palafolls, sense prejudici de que el Patronat pugui acordar el seu establiment on millor 
convingui. El Patronat podrà establir locals secundaris a tota l’àrea d’actuació i podrà 
acordar  el  canvi  de  domicili  social  i  la  creació,  modificació  i  supressió  dels  locals 
secundaris, segons normes legals.

ARTICLE 3er.- Capacitat jurídica.

La Fundació, d’acord amb la legislació vigent, te plena capacitat jurídica i d’obrar, sense 
mes limitacions que les establertes a les lleis i  als presents estatuts.

Per tant, podrà, amb caràcter simplement enunciatiu i no limitatiu: adquirir, conservar, 
posseir, administrar, disposar, alienar, canviar i gravar béns de totes classes, amb les 
limitacions derivades dels títols d’adquisició, celebrar tota classe d’actes i de contractes, 
concertar operacions creditícies, obligar-se, renunciar, transigir béns i drets, així com 
promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que siguin oportuns, i executar 
lliurement tota classe de drets, accions i excepcions, davant els Jutjats i Tribunals de 
Justícia,  tant  ordinaris  com  especials,  interposant  qualsevol  recurs,  àdhuc  els 
extraordinaris  i actuar davant els organismes i dependències de l’Administració Pública 
i qualsevol altres òrgans de l’Estat, Entitats Autònomes, Consells Comarcals, Província 
o  Municipi  i  altres  corporacions  i  entitats,  seguint  davant  els  mateixos  tota  classe 
d’expedients, i, en general, tot el que en dret pugui realitzar, sense altres limitacions que 
les establertes a la llei.
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ARTICLE 4art.- Beneficis.

La Fundació gaudirà tots els privilegis processals i dels beneficis fiscals concedits per la 
legislació vigent a cada moment, en virtut de que la Fundació no te cap afany de lucre.

ARTICLE 5è.- Duració.

La Fundació tindrà una duració il·limitada.

TÍTOL SEGON.- OBJECTE I FINS DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 6è.- Fins.

Son fins de la Fundació:

La  promoció  i  el  foment  de  la  integració  laboral  i  àdhuc  social  de  les  persones 
diagnosticades amb malaltia mental i de qualsevol col·lectiu amb dificultats d’inserció, 
establint i creant centres especials de treball, empreses d’inserció laboral i tota mena de 
serveis i empreses que puguin ser útils  per a la integració laboral i social  d'aquestes 
persones.

Seran també objectius de la Fundació:

a.- Impulsar, fomentar, crear i administrar, si s’escau, tota mena de centres, serveis i 
activitats destinades a l’atenció i la integració laboral i socials dels malalts mentals i de 
qualsevol col·lectiu amb  dificultat d’integració.

b.- Col·laborar amb totes aquelles entitats  i organismes públics i privats que s’hagin 
proposat uns objectius semblants, i en general, desenvolupar qualsevol activitat i gestió, 
que directa o indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius.

c.- Podrà ser també objectiu de la Fundació , l’administració i gestió de tot tipus de 
centres  i  serveis  dedicats  a  promoció  i  integració  laboral  dels  malalts  mentals  amb 
especial  dificultat  d’integració,  així  com la  creació  i  posta  en  marxa  de  serveis  de 
recolzament  en el sector citat.

d.- L’educació i formació de personal i especialistes en la tasca i finalitat de la Fundació.
e.- Donada la ubicació del Molí en zona agrícola, i disposar de terrenys aptes per el 
conreu,  podran  també  ser  fins  de  la  Fundació:  qualsevol  activitat  relacionada  amb 
l'experimentació agrícola, la seva difusió i la prestació de serveis segons les necessitats 
d'aquest sector i els seus professionals; de les comarques on l'horticultura, la floricultura 
i la fruticultura intensives siguin fonamentals en la producció.
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ARTICLE 7è.- Activitats.

La finalitat de la Fundació, establerta en l’article anterior, es portarà a terme a través 
dels mitjans legals que es considerin més adients en cada cas, institucions, activitats i 
serveis dedicades a promoure l’autonomia individual i la integració laboral i social dels 
malalts  mentals  amb  especial  dificultat  d’integració,  i  de  qualsevol  col·lectiu  amb 
dificultats d'inserció. 

L’àmbit d’actuació de la Fundació es cenyirà a Catalunya. 

Aquestes  activitats  es  portaran  a  terme  mitjançant  les  activitats  internes  i  externes 
apropiades, amb contractes, concessions, actuacions directes o amb col·laboració amb d' 
altres empreses, entitats o administracions

ARTICLE 8è.-Beneficiaris.

Els beneficiaris de la Fundació seran escollits amb criteris no discriminatoris i en funció 
de  les  seves  possibilitats  en  determinarà  l’abast,  el  contingut  i  la  durada  del  seu 
contracte, ajut o suport i aprovarà les normes que regulin el procediment de sol·licitud, i 
obtenció  dels  corresponents  beneficis,  com  les  que  disciplinin  les  relacions  de  la 
Fundació amb els beneficiaris.

TÍTOL TERCER.- ADMINISTRACIÓ I REGIM DE LA FUNDACIÓ.

CAPÍTOL I.- EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 9è.- Representació.

La representació, govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, el qual 
podrà nomenar, si ho considera convenient, un Apoderat General entre els membres del 
Patronat, o be, delegar-la a la Gerència de l’empresa que hagi contractat o concertat la 
gestió de les seves activitats.

Mai no es podrà delegar ni apoderar la facultat d'acordar els actes relacionats a l'art. 22.3 
de la Llei 5/2001.

ARTICLE 10è.-El Patronat.

La  representació,  govern  i  administració  de  la  Fundació  correspon  a  títol  legal  i 
fundacional al Patronat.

La   competència   del   Patronat   no  tindrà  cap  més  límit  que  les  normes  legals  i 
s’estendrà també a tot el que es relaciona amb la interpretació dels presents estatuts i 
amb la  resolució de totes  les  incidències  que es presentin en el  funcionament  de la 
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Fundació. Podrà delegar part de les seves funcions en les persones físiques o jurídiques 
que consideri adient, llevat de les excloses per l'art. 22.3 de la Llei 5/2001.
  
ARTICLE 11è.-Constitució.

El patronat quedarà constituït  per tres membres fundadors :

 L'alcalde o regidor en qui delegui de l'Ajuntament de Palafolls, en funció i mentre 
duri l'exercici del seu càrrec.

 Un representant de la Comunitat Terapèutica del Maresme, SCOOP.
 Un representant de la COPPAL SCCL de Palafolls.

El Patronat es podrà ampliar per decisió pressa per majoria absoluta dels seus membres 
fundadors, fins a cinc membres.

ARTICLE 12è.-Càrrecs.

El  President,  vice-president,  tresorer  i  secretari,   seran  escollits  per  majoria  dels 
membres fundadors del Patronat,  i la resta quedaran com a vocals.

Aquesta elecció es farà a la primera reunió del Patronat després de cada renovació de 
càrrecs.
 
ARTICLE 13è.-Funcions.

A títol anunciat i no pas limitat, correspon al Patronat les següents funcions :

a.- Exercitar totes les funcions pròpies del govern, administració, gestió i conservació, i 
defensa dels béns de la Fundació, en acompliment dels seus fins.

b.- Representar a la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, en judici i 
fora d’ell, per si mateix o per mitjà de procuradors o apoderats, mitjançant l’atorgament 
dels pertinents poders a l´ efecte per davant tota classe d’Autoritats, Jutjats, Audiències, 
Jurats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Comitès, Sindicats, Fiscalies, Juntes, Cmac, 
Ministeris, Conselleries, Magistratures de Treball, Caixes o Institucions bancàries i de 
crèdit,  dependències  de  l’Estat,  Generalitat  i  altres  entitats  autònomes,  Consells 
Comarcals,  Província,  Municipi  i  qualsevol  altres  organismes,  promovent,  instant, 
seguint, conciliant i desistint expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.

c.- Realitzar tota classe d’actes i negocis jurídics, tant d’administració com de rigorós 
domini, sobre tota classe de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que 
les establertes per les lleis i els presents estatuts. Podrà, en conseqüència, acceptar les 
adquisicions de béns o drets per la Fundació i realitzar i formalitzar tota classe d´ actes i 
contractes per l’adquisició,  possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns 
mobles i immobles, àdhuc els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació, total o 
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parcial, d’hipoteques, redempció i alliberació de drets reials i restants actes de domini, 
compra i venda de béns mobles, immobles i valors, pagar i comprar tot tipus de béns. 
Per  la  realització  d´  aquests  actes  i  negocis  jurídics,  el  Patronat  queda  rellevat  de 
demanar autorització a qualsevol autoritat u organisme, excepte que vingui legalment 
obligat a fer-ho.

d.-  Cobrar  i  percebre  rendes,  fruits,  dividends,  interessos,  utilitats  i  qualsevol  altres 
productes o beneficis derivats del béns que integrin el patrimoni de la Fundació o dels 
rendiments  obtinguts  en  el  desenvolupament  dels  seus  fins,  realitzant  qualsevol 
contracte bancari o de qualsevol organisme de crèdit, àdhuc amb el Banc d’Espanya i les 
seves  Sucursals.  Cobrar  i  percebre  tot  tipus  d’ajudes,  subvencions,  bonificacions, 
imports  de  concerts  i  convenis  de  tots  tipus  d’autoritats  i  organismes  estatals, 
autonòmics, regionals, provincials o municipals.

e.-  Realitzar  tots  el  pagaments  necessaris  i  els  de  les  despeses  convenients  per 
l’administració,  funcionament  i  protecció  del  patrimoni  i  rendes   de  la  fundació. 
Sol·licitar, signar i complimentar l’obertura, el manteniment i tancament de tot tipus de 
comptes corrents i d’estalvi en entitats bancàries i Caixes d’estalvi, demanar els saldos, 
ordenar  transferències,  estendre  i  anul·lar  xecs  de  qualsevol  mena,  demanar  crèdit  i 
pòlisses de crèdit.

f..-  Realitzar  les obres i  construir  els  edificis  que estimi  convenients  pels  fins de la 
Fundació, en qualsevol títol legal, decidint per si mateix la forma adequada i sobre els 
subministres  de  tota  classe,  qualsevol  que  sigui  la  seva  qualitat  i  import,  podent 
lliurement utilitzat per aquestes matèries qualsevol procediment,  tant per l’adquisició 
directa com el de subhasta o concurs.

g.- Exercir, directament o a través dels representats que es designi, els drets de caràcter 
polític  o econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular  d’accions  i  altres 
valors mobiliaris de la seva pertinència, podent concórrer, deliberar i votar quan tingui 
per convenient en les Juntes Generals, Assemblea, Sindicats i demés organismes de les 
entitats  emissores,  exercitant  les  facultats  corresponents,  concertant,  atorgant  i 
subscrivint els actes, contractes, convenis, propostes i documents que jutgi convenients.

h.- Dictar les disposicions i aplicar els reglaments que estimi convenients pel millor 
funcionament i desenvolupament del fi fundacional i la marxa de la Fundació i les seves 
activitats, sense més límits que els legals i estatuaris.

i.- Poder rebre béns per qualsevol títol legal, donacions, llegats, herències, acceptades a 
benefici  d’inventari,  subvencions  i  qualsevol  tipus  d’ajuda  econòmica,  administrar 
aquests  béns en la forma que cregui  més  convenient,  utilitzant  els  mitjans  bancaris, 
d’estalvi i d’inversions que consideri més oportunes.

j.-  Designar i  separar el  personal adscrit  a la Fundació,  àdhuc l’Apoderat General o 
Gerent,  assenyalant  les seves funcions i  atribucions,  delegant  al  Apoderat General o 
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Gerent la designació i separació de tot tipus de personal necessari per la Institució i les 
seves diferents activitats i serveis.

k.- Delegar les seves facultats en un o més d’un dels seus membres i nomenar apoderats 
generals o especials amb funcions i responsabilitat mancomunada, indistinta o solidària. 
Delegar les funcions que cregui convenients en el Apoderat General, Gerent, mitjançant 
poder exprés al respecte. No podran ser delegades l’aprovació de comptes, la formació i 
aprovació  del  pressupost,  l’alienació  i  gravamen  del  béns  immobles  i  dels  valors 
mobiliaris no cotitzats en borsa ni qualsevol acte que necessiti l’autorització o aprovació 
del protectorat.

l.-  Dictar  i  modificar,  en el  seu cas,  el  Reglament  o Reglaments  de Règim Intern i 
controlar  la  marxa  de  tots  el  serveis  i  activitats  de  la  Fundació,  establint  les  seves 
normes de funcionament.

m.- Nomenar un Apoderat General o Gerent per coordinar totes les activitats i servei de 
l’entitat i executar les normes amb major agilitat i eficàcia, amb els poders esmentats i a 
l’apartat k. O be, contractar o concertar una empresa que faci totes les funcions de gestió 
tal com es preveu en els articles 7è i 9è.

n.-  Acomplir  sempre i  en tot  moment els  fins socials  i,  en general,  totes  les  demés 
facultats  que resultin  pròpies de la llei  i  de patronat com òrgan suprem d’autoritat  i  
representació de la Fundació

ARTICLE 14è.-Delegació de facultats.

Les facultats  que ostenta i desenvolupa el Patronat seran exercides pel President del 
mateix, que, pel propi càrrec, tindrà la representació unitària legal de la Fundació, i la 
podrà obligar en tots el seus actes i contractes, drets i obligacions, si be per la disposició 
de  béns  immobles  de  qualsevol  classe  precisarà  d’autorització  prèvia  del  Patronat, 
justificada amb certificació al respecte. El President podrà delegar les seves funcions, de 
forma expressa i escrita, en algun dels altres membres del Patronat, o en el Apoderat 
General o Gerent de l’entitat o empresa que te contractada la gestió, sempre per escrit.
No serà delegable la facultat d'acordar cap dels actes relacionats a l'art. 22.3 de la Llei 
5/2001.

ARTICLE 15è.-Patrons.

El  càrrec  de  patró  és  gratuït  i  honorífic,  però  podrà  ésser  reemborsat  de  les  seves 
despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec li produeixi.

ARTICLE 16è.- Obligacions.

Els patrons estan obligats a :
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a.-  Fer  que  es  compleixin  estrictament  els  fins  fundacionals,  d’acord  amb  allò  que 
disposin els estatuts de la Fundació.

b.- Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la fundació i mantenir 
plenament  la  seva  productivitat,  segons  els  criteris  financers  i  d’acord  amb  les 
circumstàncies econòmiques.

c.- Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial,  segons estableixin les 
lleis i els estatuts.

ARTICLE 17è.-Renovació de patrons.

La duració dels càrrecs de tots els patrons, àdhuc els fundadors, serà la mateixa que 
tingui el càrrec que l’ha portat al de Patró, a no ser que dimiteixi, per causa justificada, o 
que els patrons que l’han nomenat hagin cessat o que l’entitat que representa decideixin 
substituir-lo.  Els  membres  de  l’entitat  gestora  dels  centres  i  serveis  ho  serà  mentre 
tinguin concertada la citada gestió.

Tots els membres del Patronat podran ser reelegits tantes vegades com ho siguin del seu 
càrrec o  per designació.

ARTICLE 18è.-Vacants.

En els supòsits de renovació del càrrecs, previst a l’article anterior, i en cas de mort, 
incapacitat,  destitució o renuncia d’algun o alguns membres del Patronat, les vacants 
seran cobertes per els altres membres de Patronat.  Si la vacant afecta els càrrecs de 
Vice-president, Secretari o Tresorer, el Patronat en ple tronarà a escollir en el seu propi 
si els càrrecs del Patronat, tal com mana l’article 12è.

ARTICLE 19è.-President.

El  Patronat  estarà  coordinat  pel  President,  que  tindrà,  per  delegació  permanent  de 
l’esmentat  òrgan  de  govern,  la  representació  unitària  de  la  Fundació  i  l’obligació 
d’executar els acords del Patronat, sense perjudici de les facultats que li corresponguin 
segons aquests estatuts.

El President podrà delegar en un altre membre del Patronat alguna de les seves facultats, 
i  de forma  particular,  al  Apoderat  General  o  Gerent  de  l’empresa  gestora,  totes  les 
qüestions d’organització, coordinació i execució dels serveis i activitats de la Institució.

ARTICLE 20è.-Vice-President.

En  cas  de  vacant,  malaltia  absència  del  President,  les  seves  funcions  seran 
desenvolupades  pel  Vice-president,  que  ajudarà  a  més  a  més,  en  tot  moment,  al 
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President en les serves funcions, a més d’exercir les accions que li siguin encomanades 
expressament.

ARTICLE 21è.-El Secretari.

El Patronat designarà, així mateix, un Secretari i les seves funcions seran bàsicament : la 
certificació, amb el vist i plau del President, dels acords del Patronat i sobre qualsevol 
extrem relatiu als llibres i antecedents de la Fundació, redacció d’actes del Patronat i les 
pròpies  d’aquest  càrrec,  com  són  el  control  de  les  activitats  administratives  i  de 
Secretaria de la Fundació.

ARTICLE 22è.- El Tresorer.

El Tresorer,  nomenat  també  pels restants   membres  del Patronat,  serà l’encarregat de 
portar la coordinació i el control de totes les activitats econòmiques i financeres de la 
Fundació, elaboració del pressupost anual i de l’estat de comptes que haurà d’aprovar el 
ple del Patronat.

ARTICLE 23è.- Convocatòria.

El Patronat, que actuarà en forma col·legiada, es reunirà, coma a mínim, una vegada 
cada semestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i quantes vegades el 
convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de dos, almenys, dels patrons, i 
ho farà  per  escrit,  amb 10 dies  d’antelació,  com a mínim,  a  la  data  prevista  per  la 
celebració.

ARTICLE 24è.- Constitució i acords.

Les reunions del Patronat quedaran vàlidament constituïdes quan concorrin a la mateixa, 
almenys,  la  meitat  més  un  dels  seus  membres.  L’assistència  a  les  reunions  serà 
obligatòria  i  personal.  En  les  votacions,  el  vot  del  President,  en  cas  d’empat,  serà 
diriment.

Els acords del Patronat es prendran per majoria de vots dels assistents, excepte quan els 
estatuts o la llei exigeixi una major proporció, com els que comportin legalment una 
majoria  reforçada,  en quins supòsits  s’exigirà l’acord de les dues terceres parts  dels 
membres assistents a la reunió, omesos en secret i per escrit, en els supòsits que facin 
referència a temes personals dels patrons.

A les reunions del patronat hi pot assistir un representant dels diferents serveis, amb veu 
però sense vot.

Un Reglament de Regim intern podrà regular i desenvolupar amb major detall  tot el 
concernent  al  funcionament  del  patronat,  sense  que  pugui  estar  en  contra  d’aquest 
estatuts.
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El patronat podrà actuar com Comissió permanent amb un Consell Executiu, integrat pel 
President, Secretari i Tresorer, per resoldre assumptes urgents o pur tràmit.

CAPÍTOL  II.-  APODERAT  GENERAL  O  GERENT  DE  L’EMPRESA 
GESTORA DE LES ACTIVITATS  DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 25è.- Nomenament i règim

El patronat podrà nomenar, si cal, un Apoderat General per la Fundació o contractar o 
concertar  la  gestió  de  les  seves  activitats  a  una  entitat  o  empresa  d’acord  amb  els 
Articles 7è, 9è, 13è, 14è i 19è dels presents estatuts, nomenant un Gerent, amb l’acord 
de les dues tercers parts dels seus membres, i aquest càrrec haurà  de recaure en una de 
les persones designades per l’empresa gestora del centre i a proposta de la mateixa. El 
nomenament serà objecte de contracte laboral en cas del Gerent, en el que, a més del 
període de prova, es fixarà els drets  i deures i les seves atribucions i competències i les 
demés condicions que es pactin. Assistirà al ple del Patronat, en el cas de que ja no 
formi part del mateix,  com a membre nat tècnic, o sigui amb veu i sense vot. Si es 
nomenés Apoderat General o Gerent a un membre del patronat se li determinaran les 
funcions i atribucions.

ARTICLE 26è .- Funcions .

Seran funcions de Gerent o del Apoderat General :

a. Executar i per acomplir els acords del Patronat, de qui dependrà directament.

b. Dirigir, coordinar  i supervisar tots els serveis i activitats que constitueixi, administri 
o  gestioni  la  Fundació  i  vetllar  per  l’acompliment  de  les  normes  reguladores  dels 
mateixos.

c. Representar  a la Fundació i al seu Patronat d’acord amb les delegacions i facultats 
que li siguin atribuïdes, àdhuc amb poders notarials, a fi de dirigir tot el gir tràfic de la  
institució, en el benentès que no li podran ser delegades les facultats relacionades a l'art. 
22.3 de la Llei 5/2001.

d. Totes les altres que el Patronat li atorgui a li assenyali el Reglament del Règim Intern, 
en el seu cas, sempre que es puguin delegar.
 
TÍTOL IV.- RECURSOS ECONÒMICS

ARTICLE 27è.- Patrimoni.

El patrimoni de la Fundació podrà ésser constituït  per tota classe de béns, mobles i 
immobles, radicats a qualsevol lloc i per tota classe de valors.
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 ARTICLE 28è.- Dotació patrimonial.

El  patrimoni  de  la  Fundació  estarà  integrat  per  el  capital  inicial,  inclosos  el  béns 
immobles aportats a la seva fundació i pels béns que en el successiu adquireixi pels 
mitjans permesos en dret i que el patronat afecti a incrementar el patrimoni fundacional, 
d’acord amb la legislació vigent.

La dotació inicial,  podrà doncs ésser augmentada més endavant pels fundadors o per 
terceres  persones  i  la  Fundació  podrà  rebre  tot  tipus  d’ajudes,  donatius,  llegats, 
subvencions  i  donacions  de  tot  caire,  destinats   a  la  realització  de  les  finalitats 
fundacionals,  així com subscriure els convenis o concerts  que cregui convenient en 
qualsevol tipus d’organisme públic o privat pel manteniment  de les seves activitats.

ARTICLE 29è.- Inversions.

El  Patronat  podrà  invertir  la  dotació  inicial  en  la  forma  més  convenient  pel  fins 
fundacionals,  segons  aconselli  la  conjuntura  econòmica  i  podrà  realitzar,  en  aquest 
sentit,  quantes  vegades  calgui  les  modificacions  necessàries  o  convenients  en  les 
inversions  del  patrimoni   fundacional,  d’acord  amb  el  seu  lleial  entendre  i  saber, 
realitzant  quantes  operacions  mobiliàries  i  immobiliàries  condueixin  al  millor 
gaudiment dels recursos econòmics, amb l’autorització del Protectorat, si legalment fos 
necessari.

El  patrimoni  de la  Fundació serà conservat  en les  seves  inversions  originaries o  en 
aquelles altres que realitzi posteriorment el Patronat, de forma que la Fundació no haurà 
d’invertir o de convertir els seus béns, qualsevol que sigui la natura dels mateixos, en 
cap espècie patrimonial o classe de béns determinada.    

ARTICLE 30è.-Aplicació dels recursos.

Per la realització de la finalitat fundacional es destinarà almenys el vuitanta per cent de 
les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació i el vint per cent restant 
es destinarà,  bé al  compliment  diferit  de les finalitats  o bé a incrementar  la dotació 
fundacional.

L'aplicació del percentatge d'almenys el vuitanta per cent esmentat es farà efectiva en el 
termini de tres exercicis, a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable, 
llevat dels supòsits en que el Protectorat autoritzi un termini diferent.

ARTICLE 31è.-Béns.

Els béns que constitueixin la dotació de la fundació poden ésser destinats amb caràcter 
permanent a l’acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma d’immobles, 
instal·lacions o béns de natura moble, adequats per aquest acompliment. Aquest béns 
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només podran ésser alienats a títol onerós i en les condicions establertes pels fundadors i 
d’acord amb les normes de la legislació vigent.

La resta de la dotació haurà d’ésser invertida en béns fructífers, els quals, només podran 
ésser  alienats  per  reinvertir  el  preu  que  n’obtingui  en  l’adquisició  d’altres  béns 
fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats.

Els donatius i altres recursos que s'obtinguin per incrementar la dotació i els resultats 
extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantinguin 
aquest caràcter de dotació no entraran en el càlcul del percentatge establert a l'article 
trenta precedent.

ARTICLE 32è.- Comptes anuals.   
 
L’exercici econòmic no excedirà de dotze mesos i s’haurà de tancar a 31 de desembre. 
Anualment el patronat formularà l'inventari els comptes anuals de l'exercici anterior.

Els comptes, que estaran integrats pels documents assenyalats a l'art.  29.2 de la Llei 
5/2001, hauran de ser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data de 
tancament de l'exercici i presentats al Protectorat, en el termini de trenta dies a comptar 
de l'aprovació.

Si  en  la  data  de  tancament  de  l'exercici,  durant  dos  anys  consecutius,  hi  concorren 
almenys dues de les circumstàncies previstes a l'art. 32.1 de la llei 5/2001, els comptes 
anuals s'hauran de sotmetre a una auditoria externa.

 
TÍTOL V.- MODIFICACIÓ D´ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ. 

ARTICLE 33è.-Modificació d´ Estatuts.

Els  presents  estatuts  podran ser modificats  per acord del  Patronat  en ple,  convocat 
expressament i en votació adoptada favorablement per les dues terceres parts del seus 
assistents, amb quòrum suficient d´ assistència  d’acord  amb l´art.24 d’aquest estatuts. 

ARTICLE 34è.-Extinció.   

La Fundació ha estat constituïda per temps indefinit i sols serà extingida per les causes 
legalment establertes en l´article 45 de la Llei 5/2001. En tal supòsit, el  Patronat ho 
acordarà  per  majoria  qualificada  per  les  dues  terceres  parts  dels  seus  membres, 
anomenant  una Comissió Liquidadora amb les seves funcions,  segons estableixi  i  la 
legislació vigent.
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ARTICLE 35è.- Destí dels sobrants.   

L´extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la 
qual es durà a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si 
s´escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l´actiu i el passiu, i 
amb l´autorització prèvia del Protectorat es destinarà a: una fundació, una entitat pública 
o una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars als de la fundació, 
segons l´article nº46 de la Llei 5/2001

TÍTOL VI.- INTERPRETACIÓ I LLACUNES      
 
ARTICLE 36è.-

Les llacunes dels presents estatuts i la interpretació de les seves normes serà portat a 
terme pel Patronat en Ple de la Fundació, tenint en compte  les regles establertes en la 
Llei 5/2001, de 2 de maig, del  Parlament de Catalunya. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu  davant  la  Sala  corresponent  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya, en el termini de dos mesos des de la publicació del present acord.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

Palafolls, 29 de desembre de 2001
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