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f APELE X<"WSM> l'AllA OCJ(.IJM[N;QS N<')l~ntAl[S 

FM2123991 
QNTSERRAT MORATILLA FERNANDEZ 

NOTARIO 
n:-:o.,...,.... J>Jifa Pai'sos Catalans, n°4, Planta 3 Despatx 6 

08600 Berga (BARNA) 
Telef. 938 2 14 046 Fax. 938 210 492 

E-mail: moratilla@notariado.org 

NÚMERO DOS-CENTS VINT- I - U 

ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ A PÚBLICS D'ACORDS DEL 

PATRONAT. - ------- ------- --------------------------

A Ber ga, la meva residencia, el Cinc de Febrer 

de l'any dos mil vint-i-u.--- - ---------------------

Davant meu, MONTSERRAT MORATILLA FERNÁNDEZ, 

Notari de l'Il·lustre Col · legi de Notaris de 

Catalunya .---- --------------------------- ----- ---- -

- - - - - - - - - - - - - - - - COMPARE IX: - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - -

El Senyor JOSEP PERE LARA TRISTANTE, major 

d'edat, sol ter, educador social, vei de 08694 

Guardiola de Bergueda (Barcelona} , al Carrer 

Indústria, número 9 , i amb D.N.I. i N.I.F. número 

39.347.037-V.-------- ----- ------ -------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - INTERVÉ : 

En nom i representació de la "FUNDACIÓ PRIVADA 

PRO DISMINUITS PSÍQUICS DEL BERGUEDA", amb domicili 
/ 

social al carrer dels Elois, número 1, de la ciutat 

de 08600 - Berga (Barcelona). --- ----- --- -----------

Constituida per temps indefinit mitjanc;ant 
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escriptura autoritzada davant meu, a Berga, el dia 

26 de marc;: de 2003, amb el número 389 del meu 

protocol; inscrita a la Direcció General de Dret i 

d' Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 

de l a Generalitat de Catalunya amb el número 1971, 

en data 13 de maig de 2004¡ modificats els Estatuts 

Socials en adaptació a la Llei 4/2008, de 24 

d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 

Catalunya, r elatiu a les persones juridiques, en 

escriptura autoritzada per mi, a Berga, el dia 19 

de desembre de 2012, amb el número 1 . 943 del meu 

p r otocol; modificat s novament els estatut s socials 

en escriptura autoritzada per mi, a Berga, el dia 

catorze de juliol de l'any 2014, amb el número 

1. 114 del meu protocol; modif icats novament els 

seus estatuts socials en escriptura autoritzada per 

mi, a Berga, el día 31 de juliol de l'any 2020, 

número 1178 del meu protocol¡ modificats els 

estatuts de la Fundació i aprovat el text refós 

dels mateixos, en virtut d' escriptura autoritzada 

per mi, a Berga, el dia 1 d'octubre de 2020, amb el 

número 1 . 544 del meu protocol, degudament inscrita 

en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya. --- - - - --------------- - - -- ---------------
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~~PEL EX" ll!iMJ t'All~ lJOClll.'f'l70S NOTAPJ~LE.S 

FM2123992 

/ 
Constitueix / el seu objecte: el que resulta de 

l'article s¡ áel text refós dels estatuts incorporat 

a la pre~ent escriptura.----- -- ------- - -------- - -- -

Codi d ' Identificació Fiscal número G63579452. --

Lí{torgant manifesta 
/ 

que les dades 

d' }tientificaci6 de l a persona jurídica i el seu 

of jecte no han variat respecte a la documentaci6 

efaent que m' exhibei x.- -------- --------- -- -- ---- --

Es troba legitimat per aquest acte: - - --- -------

a) Per la seva condició de President de la 

carrec per al que fou nornenat per un 

quat re anys, i accepta (juntament arnb la 

resta de patrons i juntarnent amb la secretaria) , 

per acord adoptat en la reunió de l Patronat 

celebrada el dia vuit de Gener de l' any dos mil 

vint, i que es troben vigents actualment segons 

resulta de la certificació que em lliuren i consta 

incorpor ada a la present escriptura i que foren 

inserí ts segons resulta de la comunicació de la 

DGDEJ de data 18 de Setembre de 2 . 020, testirnoni de 
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la qual consta incorporada a la present escriptura. 

b) Es troba especialment legitimat per aquest 

acte en virtut dels acords adoptats en la reunió 

celebrada pel Patronat de la Fundació, en sessió 

celebrada el dia 26 de gener de 2021, tal i com 

s'acredita amb la certificació que m'ha estat 

lliurada, i que deixo uni da a aquesta matriu, i 

legitimant les signatures que les autoritzen, l a de 

la Secretaria, la Senyora Cecilia Camprubi 

Vilagrasa, per constancia en el meu protocol i la 

del President, el Senyor Josep Pere Lara Tristante, 

per haver estat estampada en la meva presencia. ---

De copia autori tzada de les escriptures abana 

ressenyades i de la certificaci6 protocol·litzada, 

jo, la Notari, el jutjo, sota la meva 

responsabilitat, amb facultats suf icients per 

atorgar l'elevació a públics d'acords del Patronat, 

objecte d'aquest i nstrument públic. ---------------

M'assegura el senyor compareixent que les seves 

facultats representatives estan íntegrament vigents 

i que la capacit at civil de la seva representada no 

ha variat ni s'ha limitat en cap aspecte. ---------

Jo, la Notari, faig constar expressament que he 

complert amb l'obligació d'identificació del 
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PAPEL E~CLUSlllOl'AHA llOCUl •rNIOStlOlMIAI ES 

FM2123993 

07 / 2020 

titula¡.: que imposa la llei 10/2010, de 28 

d' abr 1, ja que el senyor compareixent vol 

en aquest acte que són el membres del 

que son:------- ------- -------- ---- ---- -

President: El Senyor JOSEP PERE LARA TRISTANTE 

(DNI-NIF número : 39.347.037- V) .----- - -- -- ------ ----

Vicepresidenta: La Senyora MONTSERRAT VENTURÓS 

VILLALBA (DNI-NIF número: 77.745.375-Q) . -- --- ------

Secretaria: La Senyora CECILIA CAMPRUBÍ 

VILAGRASA (DNI-NIF número: 77 .731 .868-X) . ------ - ---

Tresorera: La Senyora ESTER COMELLAS BARNIOL 

(DNI - NIF número: 77.741.291-A) .-- -- -- -- ---------- --

Vocal: La Senyora LUCÍA CUBINO NARVÁEZ (DNI-NIF 

número: 39.318 .844 - E) .- -- -- --- - ------ - - -------- -- --

Jo, la Notari, he verificat la BDTR amb la 

finalitat de deixar constancia de que allo que en 

dita base consta acreditat, coincidei x amb la 

informació que el compareixent ha aportat. ---- - - - --

IDENTIFICO al compareixent per mitja del seu 

Document Nacional d'Identitat , ressenyat 
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anteriorment, i les seves manifestacions . --------

Té, al meu entendre, segons intervé, capacitat 

legal per a formalitzar la present ESCRIPTURA, i a 

l'efecte , - --- - ---------------------------- - - - --- --

------------------EXPOSA: ---------------------

I.- Que la FUNDACIÓ PRIVADA PRO DISMINUITS 

PSÍQUICS DEL BERGUEDA vol modificar els articles 5 

i 6 dels Estatuts, que actualment tenen el redac tat 

que resul t a del text r e fós protocol · litzat a 

l'escriptura au tor itzada per mi, a Berga, el dia 1 

d'octubre de 2020, amb el número 1 . 544 del meu 

protocol. ---------------------------- - --------- ---

!!.- Que en la reunió del Patronat de l a 

Fundació, abans esmentada, es varen adoptar e l s 

acords que consten transcri ts en el certifi cat 

protocol · litzat amb aquesta matriu, als quals em 

remeto. -- -- ---------------------------------------

III.- Que , una vegada exposat aixo , i 

solemnitzant la seva voluntat, --------------------

-------- ----------ATORGA: ---------------------

Que eleva a públic la certificació adj unta, a la 

qual em remeto, i en la seva virtut, -------- - ----

PRIMER. - Es modifiquen els articles 5 i 6 dels 

Estat uts Socials de la Fundaci6, la redacció dels 
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F~OEL [Xl:LUSl\IO PAM OOCUMEN:OS NOlAIU.OLCS 

FM2123994 

consta a la certif icació 

que em remeto per tal 

qu7 s és la que 

g ' otocol · litzada a la 

~'evitar repeticions innecessaries.------ ---- - -----

/ 
SEGON.- Amb la finalitat de donar compliment a 

allo disposat a l'article 335-1.4 de la Llei 

4/2008, de 24 d 1 abril, del llibre tercer del Codi 

Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, la certi f icació inclou un text refós 

dels Estatuts Socials de la Fundació, tal i com 

queden redactats despres de la modif icació que per 

mitja de la present s'eleva a escriptura pública . --

PRESENTACIÓ TELEMATICA. - En compliment del que 

disposa l'article 20.3 de la Llei 21/2014 de 29 de 

l a desem~re del Protectorat de les Fundacions, jo, 

nota i enviaré d'ofici copia autentica electrónica 

e la present escriptura al Protectorat.-- ------ -- -

-------- -ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ ------------

Fe tes les reserves i adver tencies legals, en 

particular les fiscals i la de l' obligatorietat 

d' inscripció de la present escriptura al Registre 
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de Fundacions. ------------------------------------

He informat a la part compareixent de la 

incorporaci ó de les seves dades als fitxers 

automati tzats existents en la Notaria, l a qual cosa 

s 'accepta i s 1 advertei x que es conservaran en la 

mat e i xa amb car Acter confidencial, sens perjudici 

del compliment de les obl i gac i ons l egals de 

l'exercici de la funció pública notarial, conforme 

a la legislació notarial, de prevenció del 

blanqueig de capitals, tributaria i , si escau, 

substantiva que resulti aplicable a 1 1acte o negoci 

jurídic documentat. -------------------------------

La finalitat del tractament de les dades és 

compli r l a nor mativa per autoritzar aquest 

document, la seva facturació, seguiment posterior i 

les funcions propies de 1 1 activitat notarial de 

compliment obligat , de les que poden derivar- se 

1 1 existencia de decisions automatitzades, 

autoritzades per la Llei, adoptades per les 

Administracions Públiques i entitats cessionaries 

autoritzades per Llei, inclosa l 1 e l aboraci6 de 

perf ils precisos per a la prevenci ó i i nvest i gaci ó 

per les autoritats competents del blanqueig de 

capitals i el finan9ament del terrorisme. ---------
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FM2123995 

El notari fara les cessions d'aquestes dades que 

compliment obligat a les Administracions 

Públiques, a les entitats i subjectes que estipuli 

la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o 

substitueixi a l'actual en aquesta notaria.----- ---

Les dades proporcionades es conservaran durant 

e l s anys necessaris per complir amb les obligacions 

del Notari o qui li substitueixi o 

Els intervinents tenen dret a 

sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la 

seva rectificació, la seva supressió, la seva 

portabilitat i oposició al tractament per correu 

postal davant la Notaria autoritzant, situada en la 

Plaza Paisos Catalans, 4, 3º-6, 08600 Berga 

(Barcelona), Espanya . Així mateix, es té del dret a 

presentar una reclamació davant una autoritat de 

control . - --- --- -- ----------- -- ---------- -- ---- -- - --

Les dades seran tractats i protegi t s segons la 

Legislació Notarial, la Llei Organica 3/2018 de 5 

de desembre de Protecció de Dades de Caracter 
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Personal i la seva normativa de desenvolupament, i 

el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i 

del Consell de 27 d 1 abril de 2016 relatiu a la 

protecci ó de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure 

circulaci6 d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/ 46/CE . ----------------------------- --

Llegeixo aquesta escriptura al compareixent, 

previa advertencia i renuncia al seu dret de fer

ho, assabentat del seu contingut, la ratifica i 

signa amb mi. ---- ---- ---- ---- ---------------------

De que el consentiment ha estat lliurernent 

prestat i de que l'atorgament s'adequa a la 

legalitat i a la voluntat degudament informada de 

l 'atorgador o intervinent, i en el que s i gui 

procedent de tot el demés contingut en aquest 

instrument públic que ha quedat estes en cinc f olis 

de paper exclusiu per a documenta notari als, el 

present i els quatre números anteriors en ordre 

correlatiu, jo, la Notari, en DONO FE.= -----------

Apareixen les signatures dels compareixents.

Signat, f i rmat i rubricat per la notari Montserrat 

Moratilla Fernández.- ----------------------------

Hi ha el segell de la Notaria------------------
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PA;o¡ LE X(;LU$1\/0 r>.'IA OOCl MEJ\llOS NOTl\AIAl.ES 

FM2123996 

El mateix dia de la seva autorització 

copia electronica per a la seva remissió 

a Competent en compliment de l 'obl igació 

p , evista al article 112.1 de la Llei 24/2001 . DONO 
1 
~E----------- --- ------------ - ---- ----- -- -- ----- ----

1 
Moratilla rubricat . -------- - -- ---------- ------ -

--- ----------- -------- ---- --- --------------- ---- --/' 

- - - - - - - - - - - - - SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS - - - - - - - - - - - - -
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•

> 

•
Gene lunya 
Depa strcia 

07 /2020 DJrec en da Dret 
1 d.'Entltats Jurldiques 

FundaeiO Privada Pro Oiamlnults Pefquics del Bergueda 
Carrar de Salmee. 8 
08600 Berga 
(Berguedé) 

Orgw de govem 
CÍNUM_AEG_aoATiDAIJ 

Us comunico que han ealat lnscrtts els canvla en la composlcló del Patronat de la 
Fundacló Privada Pro Ol&mlnults Psíqulcs del Berguedé (m'.lm. 1971} que ens heu fet 
saber mltjanQSnl el voatre escrlt presentat el 18/0812020. 

En conseqOend8, la eomposfcl6 del Patronat que actualment con&ta en el Reglatre de 
Fundeclons de la Generalltat $8 la segUent: 

Presldent 
Josep Pere Lara Tristante 
Presldent del Conaell Comarcal qel Bergueda 
Nat ,. 

Vicepresidenta 
Montserrat Venturós Vlllaiba 
Atcaldeasa de l'AJuntament de Berga 
Nat V" 

Secret;lrla 
Cecma Camprubl VUagraH 
?resfdenta de.l'AssoclaolO Pro Dlsmlnul'ts Pslqulcs del Berguedé 
A renovar. 081011202-i 

Vocal 
Ester Comalia& Barnlot 
Gerent de l'Aseoc. Pfo Olsmlnuna Psíquica del.Bergueelé 
A renovar. 02/0712024 
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- ··- ··-----·-·- ~ - -·-- ··-----------, 
I 

11J1Generalitat de Catalunya/ 
llJIOepartament de Juatlcl., 

Dlreccló General de D et 
1 d'Entitata Jurídlque 

Vocal 
Lucra Cublno Narvé 
Presidenta de l'AMP 1 representant de pares del Taller Colome 
A renovar: 08/01/20 4 

Atentament, 

Cap de la SacclO d Publlcitet Reglstral 1 de Coordlnacl6 Administrativa 

M. Angeles Pérez ernández 

FM2123997 

--- ---·-- ----·-



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 14/ 31

Data: 23/03/2021

Amb el codi segur de verificació I1117q40C41d47B es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

. ...._ 

1 Fundocl6 Privada 
Aro Disminuits Psfquics 

J del Berguedo 

La Sra. CECILIA CAMPRUBI VILAGRASA, amb DNI núm. 35105819-E, Secretaria de 
la Fundació Privada Pro Disminu'fts Psíquics del, amb CIF núm. Gw58176363, inscrita en 
el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1971, 

CERTIFICA 

El PATRONAT de la FUNDACIÓ PRIVADA PRO DISMINUTTS PSIQUICS DEL 
BERGUEDA reunit el dia 26 de gener de 2021 , validament constitu'it segons art. 28 deis 
e$tatuts de la fundació, i tenint en compte en tot cas !'interés de la fundació i la voluntat 
de les persones fundadores d'acord amb el que preveu !'artícle 335-1 .1 de la Llei 4/2008, 
de 24 d'abril, del !libre tercer del Cadí civil de Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques, 
acorda per unanimítat e ls següents 

A COROS 

.li1.: Modificar els articles 5 i 6 deis estatuts de la fundació, els quals queden amb la 
redacci6 que es transcriura a l'acord de refosa d'estatuts següent. 

Es justifica la modificació deis esmentats articles per les següents raons: 

~ Artlcle 5. Flnalltats fundacionals. 

Es modifica el redactat de Papartat e de les finalitats amb la voluntat de complír la llei en 
la mesura que diferencia les finalitats de la fundació i les activitats que es portaran a 
terme per complir aquestes, de manera que amb la modificació s'especifica i es 
distingeix que la finalitat és la inserciósociolaboral de les persones, i el mitja (o activitat) 
Ja creació i manteniment deis !loes de treball, passant aquesta activitat a relacionar-se a 
l'article 6 deis estatuts. 

-Article 6. Activitats 

Es modifica el redactat de l'article ja que tenia una redacció molt amplia i no concretava 
les activitats i en l'actual redacció s'especifica de forma més concreta quines son les 
activítats que principalment pot dur a terme la Fundaci6, sense perjudicí de continuar 
mantenint oberta la possibilitat de portar a terme altres activitats que també puguin ser 
considerades necessaries perdura lerme les finalitats fundacionals . 
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PAPEl E~C:lUSll/O PARA OOCUl.llNIQt. OOT/\l\11\lfS 

FM2123998 

07 / 2020 

FundocI6 Privada 
Pro Disminui'ts Psíquics 

del Berguedo 

I 
ill1: Amb la frnalitat de d~or compliment a alló disposat a l'article 335-1.4 de la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del lli re tercer del Codi c ivil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurfdiques, s'acorda per un nimitat deis assistents aprovar el text refós deis Estatuts de 
la Fundació, els quals Irtir d'ara tlndran la següent redaccló: 

"ESTATUTS FUNDA / IÓ PRIVADA PRO DISMINUfTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÁ 

CAPITOL 1 

DENOMINACIÓ, NA URALESA, OOMICILI, ÁMBIT D'ACTUACIÓ 1 REGIM JURÍDIC 

Article 1. Denomrnac ó, naturalesa 1 durada 

La Fundació és una e titat sense anim de lucre que té el patrimoni , els rendiments i els 
recursos obtinguts afee ats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interés 
general previstes en aq ests estatuts. La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA 
PRO DISMINUl'TS PSIQ ' res DEL BERGUEDA. 

La Fundació té vocació de rma9éncia i té una durada indefinida. 

Article 2. Domicili 

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Berga, carrer deis Elois, núm. 1. 

Artlcle 3. Ambit d'actuació 

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a la comarca del Bergueda. No 
obstant alxó, pot actuar a la resta de comarques de Catalunya, a la resta del territorl de 
l'Estat espanyol aixl com a escala internacional. 

Artlcle 4. Reglm juridlc 

La Fundació té personalitat jurfdica própia i gaudeix de plena capacitat juríd ica i d'obrar 
per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en ef 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundaci6 es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les 
disposicions legals que li són d 'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adoptl el Patronat en l'exerclci de les seves funcions. 
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CAPITOL 11 

FINALITATS FUNDACIONALS 1 ACTIVITAT 

Article 5. Finalitats fundacionals 

La Fundació té per objecte: 

a) Possibilitar els suports que les persones amb d iscapacitat inteHectual i del 
desenvolupament, les persones amb malaltia mental i les seves famílies necessiten per 
desenvolupar el seu projecte vital en les diferents etapas de la v ida afavor1nt la seva 
inclusió social i laboral a la comunitat i vetllant perqué es garanteixin el seus drets de 
plena ciutadania. 

b} Creació i gesti6 de serveis í centres de serveís socials, educatius, formatius i de 
lleure, inclosa l'atenció a la primera infancia . 

e) lnsercíó sociofaboral de les persones amb discapacitat inteHectual i del 
desenvolupament, amb malaltia mental o en situació de vulnerabHitat. 

d) Fomentar la sensibilització de la societat vers les persones amb discapacitat 
íntel ·lectual i del desenvolupament o .amb malaltia mental amb l'objectiu de garantir els 
drets i la plena inclusió social. 

e) Treballar conjuntament amb totes aquelles entitals i organismes públics i privats que 
contribueixin a desenvolupar qualsevol activitat i gestló que, directa o indirectament, 

1 contribueixl al complíment de l'objecte de la fundació. 

Articre 6. Activitats 

Pera la consecució deis fins fundacionals, la Fundací6 podra desenvolupar les següents 
activitats: 

a) Creació i gestl6 de serveis i establiments de serveis socials i educatius en 
ínstal·lacions propies, alienes o en coHaboració amb altres entitats, tals com: serveis 
d'atenció preco~, escoles d'educació especial, serveís ocupacionals, serveis de llars
resldéncies, residencies, centres de dia, serveis de suport a l'autonomia a la vida 
independent, serveis de lleure, serveis d'orientació i inserció laboral , centres de 
formació, i qualsevol altre servei adient amb les fínalítats de la fundació. 

b) DesenvoJupar, a través del Centre Especial de Treball, per compte propi o de lercers, 
activitats productíves i de serveis relacionades amb neteja i bugaderia industrial; 
jardinería, conservaci6 i manteniment de mun1anyes, boscos, camins, zones verdes, 
pares, espais públics i privat en general; construcció de pares i jardins; tractament de 
fitosanitaris; activltats agricoles i ramaderes; neteja i senyalització viaria; manlpulaci6 de 
producte5 induatrials i comercial&; bu&tlacfee; activítats de recollida, tractament, 
revaloritzacíó I gestió de residus ; activitats turístiques, esportives i de lleure o qualsevol 
altra actlvitat que es consideri oportuna 
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/ 
e) Activitats per l'obtenció de repursos, per millorar i augmentar els serveis 1 suports 
destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia 
mental o en situacló de vulne~ilitat, 
d) 1 tetes aquelles altres que el Patronat consideri necessaries per dur a terme els fins 
fundacionals ja sigui direct" ent i/o en col ·laboració amb altres entitats, instltuclons o 
persones, d'acord amb el úe estableix la normativa sobre fundacions. 

Les actlvitats relacionade amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les 
normes que les regulen e peclflcament, mitjancant l'obtenció, si escau, deis permisos o 
llicéncies pertinents. 

Artlcle 7. Regles basiq espera l'aplicació deis recursos a les flnalltats 

Les rendes 1 els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al 
compliment deis fins fun acionals dins els llmits establerts per la legislació vigent. 

La Fundació pot realitzar ot tlpus d'activitat económica, actes, contractas, operacions i 
negocis lfcits, sense més striccions que els lmposades perla legislació aplicable. 

Article 8. Regles basiques pera la determinació de beneflclarls 

Priorltarlament són potenclals beneficiaris de la Fundació totes les persones que per 
causes naturals. afegides o de l'entorn, tenen qualsevol tipus de discapacitat inteHectual 
i del desenvolupament l/o malaltia mental de la comarca del Bergueda, sense perjudici 
que puguin ser beneficiaris persones d 'altres comarques de Catalunya, de l'Estat 
Espanyol o a escala internacional. L'elecció deis beneficiaris l'ha de dur a terme el 
Patronat d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminaoi6. 

CAPÍTOL 111 

REGIM ECONÓMIC 

Artlcle 9. Patrfmonl de la Fundacló 1 activitats económiques 

El patrimonl de la Fundació queda vinculat al compliment deis fins fundacionals. El 
patrimoni esta integrat: 

a) per la dotacl6 inicial que consta en la carta fundacional, 

b) per tots e ls béns i drets de contingut económic que accepti l rebi la Fundació ambla 
finalitat d'incrementar la dotació, i 
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e} per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al 
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte. 

Article 10. Actes de disposició 

10.1. L'alienaci6, el gravamen o qualsevol altres acles de disposició deis béns i drets 
que integren el patrirnoni fundacional s'ha de fer a titol onerós i respectant les condicions 
deis fundadors o deis donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'lmport obtingut s'ha 
de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en lloc deis aliens o en 
la millora deis béns de la Fundació tot aplicant el principl de subrogació real. 

10.2 Si es donen circumstancies excepcionals que impedeixen complir totalment o 
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abaos de dura terme l'acte de dispos!cióJ 
ha de presentar una declaració responsable al protectorat en qué faci constar que es 
donen aquestes clrcumstancies i ha d'aportar un informe subscrit per tecnics 
independents que aorediti la necessitat de l'acte de disposici6 i les raons que justifiquen 
la no-reinversló. També ha de justificar la destlnació que es donl al producte que no es 
reinverteixi, que ha d 'estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 

10.3 La necessitat i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen directe 
o lndirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de 
fer els actea de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la 
decisió responsablement. 

10.4 Es raquereix prevía autorització del Protectorat per fer actas de dispasictó , 
gravamen o admlnistraci6 extraordinaria en els casos següents: 

a) si et donant ho ha exiglt expressament 

b) si ho estableix una disposició estatutaria 

e) Si els béns o drets objecte de disposicló s'han rebut d'institucions públiques o s'han 
adquirit amb fons públics 

10.5 El Palronat pot fer, sempre que sigui necessari l de conformitat amb el que 
aconsellin la conjuntura económica i la legislació vigent. les modificacions convenients 
en les inversions del patrimoni fundaciona l. 

10.6 Per a la real ització d'actes de disposició sobre els béns i drets que oonstitueíxin el 
patrimoni fundacional 1 per a l'acceptació de les heréncies, llegats o altres béns 1 drets 
susceptibles d'integrar el capi.tal fundacional, s 'exigeix el vot favorable del Patronat amb 
la majaría de dues terceres parts deis seus membres i el compliment deis requisits legals 
previstos. 

1O.7 Quan ers actes de disposlcló, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una 
declaració responsable caldra el vot favorable de dos ter90s del nombre total de 
membres del patronat, sense computar els qua no puguln votar per raó de confllcte 
d'lnteressos amb ra fundació. 
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Artlcle 11. Regim comptable 

11 . 1 la Fundació ha de portar / n llibre dlari i un llibre d'inventari 1 de comptes anuals. 

11 .2 El Patronat de la Fundasi ó ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals 
de manera simultania i arryh data del dia de tancament de l'exercici económic, de 
conformitat amb els prinéipis de comptabilitat generalment admesos i amb les 
disposicions que en cada as síguin aplicables. 

L'exercici s'ha de tancar 1 31 de Desembre de cada any. 

11 .3 Els comptes anuals formen una entitat i estan integrats per: 

a) el balany de situació 

b) el compte de resultat 

e) el compte d'estat de ituació de canvis en el patrimoni net, 

d) el compte d'estat de s1 uació de fluxos en efectiu i 

e) la memória, en la qual s a de abmpletar, ampliar i comentar la informació continguda 
en el balany i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions realitzades en 
compliment de les finalitats fundaclonals 1 concretar e l nombre de beneficiaris í els 
servels que aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres exercicis 
pendents de destinació, si n 'hl ha, i les societats particlpades majoritariament, amb 
indlcació del percentatge de particlpació. 

11.4 La informació sobre les deciaracions responsables i sobre la perfecció deis actes 
o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mfnim de la memoria 
deis comptes anuals. 

11 .5 El Patronal ha d 'aprovar dfntre deis sis mesos següents a la data de tancament de 
l'exerclci els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment 
al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipóslt en el terminl de 30 dies 
a comptar de la seva aprovació. 

11 .6 El Patronal ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres 
temporals que realitzi en el mercat de valors , un informe anual sobre el grau de 
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense anim de lucre, de 
conformltat ambla normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora. 

11 . 7 Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les 
circumstancies legalment previstes. 

Encara que no es produeixin les circumstancles legalment previstes perqué els comptes 
s'hagin de sotmelre a una auditoria, si una tercera part deis membres del patronat la 
demana per raons justificadas, perqué considera que hi ha alguna circumstancia 
excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugul a terme, s'ha de 
convocar una reunió del Patronat en el termini maxim de 30 dies a comptar de la petició, 
a fi d'acordar de forma motivada la rea lització o no-realització de !'auditoria de comptes 
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sol ·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cap convocat amb 
aquesta finalítat, s'acorda no dur a terrne !'auditoria, els membres del pafronat 
ínteressats poden adrecar la seva peticló al Protectorat. d'acord amb el que estableix el 
Codi civil de Catalunya. 

Article 12. Recursos anuals 

Els recursos económics anuals de la Fundació han d'estar integrats per: 

a) rendes i rendiments produJts per l'actiu, 

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activítats fundacionals i 

e) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin 
d 'incorporar-se al patrimonl fundacional 

Artlcle 13. Aplicacló obllgatórla 

La Fundaci6 ha de destinar al compliment deis fíns fundacionals almenys el setanta per 
cent de tes rendes 1 altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé 
al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment deis seus fans propis. El Patronal 
ha d'aprovar l'aplicació deis ingressos. 

SI la Fundaci6 rep béns i drets sense que se n'especifiquí, la. destlnació, el Patronat ha 
de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució deis 
fins fundaclonals. 

L'aplicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos al compliment de les flnalitats 
fundacionais, s'ha de fer efectiva en el termlni de quatre exercicis a comptar de l'inici del 
següent al de l'acreditació comptable. 

Artlcle 14. Oespeses funcionament 

Les despases derivadas del funcionament del Patronat i deis seus órgans delegats, 
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerencia. no poden 
ser superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts durant l'exercici. 

Article 15. Participacló en socletats 

La Fundació pot constituir societats i partícipar-hi sense necessitat d'autorització prévia, 
llevat que aixó comporti l'assumpcíó de responsabilitat personal pels deutes soclals. 

La Funda ció ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l'adqulsició i tinen<;a 
d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament. el 
control de socletats que llmitin la responsabilitat deis socis. 
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En tot cas, l'exercici per part de 15l' Fundació de tasques d'administració de societats ha 
de ser compatible amb el complifnent deis flns fundacionals. 

CAPÍTOL IV 

RGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 

Article 16. El Patronat 

El Patronat és l'órgan de govern i d'administracló de la Fundacló, la representa i 
gestiona, i assumeix to es les facultats i funcions necessaries per a la consecució deis 
fíns fundacionals. 

Article 17. Composlcl del Patronpt 1 requislts per ser-ne membre 

El Patronat és un órgan ol-leglayi~tegrat per persones fisiques o jurldiques i constitun 
per un mlnlm de tres me ~un maxim de dotze, segons el següent detall: 

a) El/la President/a del Consell Comarcal del Bergueda (o qui sigui designat per aquest) 

b) L'Alcalde/essa de l'Excel·lentlssim Ajuntament de la ciutat de Berga (o qui sigui 
designat per aquest) 

e) Un/a representant del Consell d'Alcaldes del Bergueda nomenat per aquest Consell. 

d) El/La Presldent/a de l'Associació Pro Disminu'lts Pslquics del Bergueda 

e) Fins un maxim de quatre representants legals o famíliars de persones ateses a la 
·Fundació nomenats per l'Associació Pro Disminu'its Psfquics del Berguedé. 

f) Fins un maxlm de tres membres a trtol personal, a proposta de I' Associació Pro 
Disminurts Pslquics del Bergueda , a través de la seva Junta Directiva i nomenats pel 
Patronat amb una majoria de dos ter9os deis asslstents o bé, si no s'aconsegueix 
aquesta majoria , per majoria simple deis assistents en una segona votació portada a 
terme a la mateixa reunió a continuació de la primera. El criterl d 'elegibilitat d 'aquestes 
persones ho seré en base al reconeixement social i territorial de la seva trajectória i 
prestigi en ambits d'interés per a la Fundació com poden ser l'assistencíal, educatiu, 
empresarial, sanitari , jurídico d'altres. El Patronat n'exposara les motivacions de la seva 
designació. 

g) Un membre a proposta deis treballadors/es de la fundac ió i nomenat pal Patronal 
amb una majoria de dos teryos deis assistents o bé, si no s'aconsegueix aquesta 
majoria, per majoria simple deis assistents en una segona votació portada a terme a la 
mateixa reunió a continuació de la primera. 

En tot cas es t indra en compte les següents limitacions: 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 22/ 31

Data: 23/03/2021

Amb el codi segur de verificació I1117q40C41d47B es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

I 

Fundació Privado 
Pro DismimJ°its Psfquics 

del Berguedo 

El patrans representants d'entitats públiques (grup a, b i e) no podran sumar més del 
vlnt-i-cínc per cent del total de membres del patronat. 

Els membres del grup d} i e) hauran de sumar un percentatge superior al quaranta per 
cent (40%) deis membres del patronal. 

Podra ser membre del Patronal qualsevol persona física·amb capacitat d'obrar plena, 
que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o carrecs públics o per 
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 
l'ordre socioeconómic o per delictes de falsedat. 

Les persones juridiques han d'estar representades en el Patronal, d'una manera 
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb els normas que les 
regulin, o pera la persona que designi a aquest efecte el corresponent órgan competent. 

Article 18. Designació, renovació i exercici del carrec. 

18.1 Els nomenaments deis nous membres del patronat i el cobriment de vacants, 
respecte als patrons que segons l'article 17 deis estatuts siguin nomenats pel Patronat, 
ho han de ser arnb la majoria exigida en el referit artiole 17. 

Els membres del patronat exerceixen els seus carrecs per un termini de quatre anys, 
excepte els patrons de les lletres a), b) id) de l'article 17, els quals exerciran els cérrecs 
mentre ocupin, respectivament, els carrecs de Presldent/a del Consell Comarcal del 
Bergueda, Alcalde/essa de l'ExceHentíssim Ajuntament de Ja ciutat de Berga i 
President/a de l'Associació Pro Oisminurts Psfquics del Bergueda; pel que fa als patrons 
designats pel President/a del Consell Comarcal del Berguedfj i per I' Alcalde/essa de 
l'ExceHentlssim Ajuntament de la ciutat de Berga d'acord amb alió previst a les tretres 
a) i b) del referlt article 17, exerclran els carrecs par temps lndefinit mentre no slguln 
substituTts pels titulars deis carrecs que els han designat com a patrons. 

18.2 Els membres del patronat que per qualsevol causa cessin abans de complir el 
termini pel qual van ser designals, podran ser substitu'fts d'acord amb alló establert a 
l'article 17 deis estatuts. La persona substituta sera designada pel temps que faci perque 
s'exhaureixi el mandat del patró/ona substlturt, pero podra ser reelegida pels rnateixos 
terminis estabferts pera la resta deis membres. 

18.3 Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat 
expressament el carrec mitjancant alguna de les formes establertes en la legislació 
aplicable. 

Artlcle 19. Gratu'ttat 

E!s membres del patronal exerceixen el carrec graturtament, sens perjudici del dret a 
ser reemborsats de les despases deguciament justlffcades 1 a la lndemnitzacló pels 
danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions própies del carrec. 
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Els membres del patronat ntoden establir una relació laboral amb la fundacló. 

Els membres del patronat oden establir una relació professional retribu.ida amb la 
fundació sempre que compl ixin els requeriments estipulats en la legislació vigent. 

Article 20. Facultats 1 del gació de funcions 

general, les que requer ixi par a la consecuci6 deis fins fundacionals, sense més 
excepcions que les estab ertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 

El Patronat pot delegar tes seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la 
legislació aplicable. En tdt~cas , són indelegables i corresponen al Patronat amb caracter 
exclusiu les facultats seg ents: 

a) La modificacfó deis est tuts 

b) La fusió, f'escissió o la d ~soluci6 de la Fundació 

e) L'elaboració i l'aprovació d~supost 1 deis documents que integren els comptes 
anuals 

d) Eis actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, t ingui un valor 
superior a una vintena part de l'actiu de la Fundacló, llevat que es tracti de la venda de 
tftols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotitzaci6. 
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les 
condicfons aprovades pel Patronat. 

e) La constitució o dotació d 'una altra persona jurídica 

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part deis actius i els passius 

g) La dissolució, de societats o d'altres persones juridiques 

h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció d 'una 
declaració responsable. 

i) L'adopció 1 formalització de les declaracions responsables. 

El que disposa aquest artlcle s'ha d'entendre sense perjudicf de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necessaries o de les comunicacions que se li hagin de fer de 
conformitat amb la legislació vigent. 

20.2 El Patronal podra crear una Comissió Executiva formada com a maxim per set 
membres del mateix Patronat, i de la qual formaran part necessariament els seus 
Presidenva, Vlcepresident/a, Tresorerfa 1 Secretarl/arla. Els altres seran escolllts pel 
Patronat amb la majoria de dues terceres parts deis seus fntegrants. Tota vacant que es 
produeixi entre aquests altres membres es cobrira mitjancant un nomenament exprés 
per cada cas. 
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Les reunions de la comissió Executiva quedaran validament constiturdes quan concorrin 
a la mateixa, almenys, la meitat més un deis seus membres, i les votacíons i acords 
requereixen la mateixa majoria que la prevista pel Patronat a l'article 27 deis estatuts. 

La Comissió Executíva exercira exclusívament les facultats que li hagin estat delegadas 
pel Patronat. 

La comissió executiva es reunlra tantas vegades com faci falta, amb un mínim d'una 
trimestral. 

Actuara de presídent i de secretarí de la Comissió els qui ocupin aquests carrecs en el 
patronat. 

El President convocara les reunlons amb una antelació mínima de quinze dies a la dala 
prevista perque tingui lloc. 

Article 21. Ritgim de convocatoria 

21.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinaria almenys dues vegades a l'any, i 
obllgatóriament durant el primer semestre de l'any natural ambla finalitat d'aprovar els 
comptes anuals de l'exercici anterior. 

S'ha de reunir en sessíó extraordinaria, previa convocatoria i a iniciativa del seu 
Presidentla, tantes vegades com aquestla ho consideri necessari per al bon 
funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho soHiciti una quarta part 
deis seus membres, i en aquest cas la reunió s'haura de fer dins deis trenta dies 
següents a la sol -licitud. 

21.2 El Patronat es pot reunir excepcíonafment mitjam¡ant videoconferencia, 
multiconferéncla o qualsevol altre sistema que no impliqui la preséncía física deis 
membres del patronat. En aquests casos és necessari garantir la identlflcaci6 deis 
assistents a la reunió , la continunat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les 
deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi 
el president. En les reunions virtuals s'han de considerar membres del patronat 
asslstents aquells que hagin participat en la multiconferéncia ilo videoconferencia. La 
convocatoria de les reunions correspon al presídent i ha de contenir l'ordre del día de 
tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora deis quals no es poden 
prendre acords valíds. 

21.3 La reunió s1ha de convocar alrnenys amb quinze dies d'antelació respecte de la 
data prevista perqué tingui lloc. 

21.4 Acords sense reunió. Es podran adoptar acords mitjam;ant l'emissió del vot per 
correspondéncia postal, comunicació telematica o qualsevol allre mitja, sempre que 
ciuedin garantits els drets d'lnformacló i de vol, que quedi constancia de la recepció del 
vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de 
la persona jurídica i en la data de recepció del darrer deis vots validament emesos. 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 25/ 31

Data: 23/03/2021

Amb el codi segur de verificació I1117q40C41d47B es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

PAPEL {\:l":lUS1VOrAAA OOC :JJ tl"tHOO NOT,-ilJ-'llS 

FM2124003 

07/2020 

Fundaci6 Privado 
Pro Disminu'its Psfquics 

del Berguedo 

Article 22. Carrecs 

El Patronat nomenara un Pj¿¡denVa, un Vicepresident/a, un secretari/aria que podra 
no ten!r la condició de p~tr6/ona f un Tresorer/a. Els membres del patronat que no 
ocupen cap d'aquests ca fecs tenen la condlció de vocals. 

Article 23. Presiden a 

a) Representar in titucionalment la Fundació 

b) Ordenar la e vocatória, fixar-ne l'ordre del día i presidir, suspendre i aixecar les 
sessions del Pat onat, aixl com dirigir les deliberacions 

e) Decidir amb 1 seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat 

d) La resta d f acultats indica des en aquests estatuts i aquellas que li siguin 
expressament ncomanades del Membres del patronat, d'acord amb el que preveu la 
normativa apli ble. 

El president/a i en la seva absencla, el v lcepresident/a té l'obligacl6 de rendir comptes, 
conjuntament mb el Tresorer/a, a l'Assemblea de l'Associació de Pro-dismlnurts 
Psíquics del Be guedé anualment 1 sempre que sigui requerit perla Junta Directiva de I' 
Associació de P \ - disminu'its Psíquics del Bergueda. 

Artlcle 24. Vicepresident/a 

Correspon al VicepresidenUa: 

Substituir al President/a en casos d'abséncia, en quina substitució gaudira de les 
mateixes atribucions que el PresidenVa substitu'it/da 

Artlcle 25. Secretari/aria 

El secretari/aria convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les 
acles, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o 
par ordre, en la seva abséncia, del v icepresident/a. 

Aixf mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu carrec i li atribueixen 
aquests estatuts. 

Artlcle 26. Tresorer/a 

Correspon al Tresorer/a: 

a) Disposar deis fans de la Fundació amb signatura mancomunada i conjunta amb el 
Presldent 
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b) Porta la comptabilitat de la Fundació amb els seus corresponents llibres, registres i 
comprovants, ajustant-se a les normas generals de comptabilitat i a les exigencies de la 
legislació fiscal . 

e) Proposar al Patronat, abans de la reunió ordinaria del mes de juny un pressupost 
d 'ingressos i despeses per al proper exercici i formular, abans de la primera reunió 
ordinaria de cada exercici un inventari balan~ de la Fundació, tancat a 31 de desembre, 
que reflecteixi amb ctaredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella 
data i la gestió económica del patrimoni, suficient per a fer coneixer el compliment de 
les finalitats de la Fundaci6 i deis preceptes legals. 

d) Ocupar-se de !'obertura de comptes a nom de la Fundació en bancs o caixes d'estalvi, 
préviament designades pel Patronat, amb la signatura conjunta i mancomunada del 
President. 

El tresorer/a té l'obligaci6 de rendir comptes, conjuntamenl amb el president/a i, en la 
seva absencia, el vicepresidentla, a l'assemblea de l'Associaci6 de Pro~ disminu'its 
Psfquics del 8ergueda anualment i sempre que sigui requerit perla Junta Directiva de I' 
Associació de Pro·dlsminul'ts Psfquics del Bergueda. 

Article 27. Manera de deliberar i adoptar acords 

El Patronat queda validament constitun en primera convocatoria quan assisteixin a la 
reunió, en persona o representats en forma legalment permesa, la meitat més un deis 
membres del patronat i en segona convocatoria és necessaria l'assisténcia d 'una quarta 
part deis seus membres. Per tal que sigui valida la constitució de les reunions del 
Patronal hauran d 'assistir, com a mínim, dos membres del patronat en les dues 
convocatóries. 

Els membres del Patronat poden delegar per escrita favor d'altres membres del patronal 
el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró/ona ho és parque té la titularitat d'un 
carrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons 
les regles d'organitzaci6 de la mateixa institució. 

Cada patr6/ona té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots deis assistents, 
presents i representants, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualítat del 
president/a. 

El director/a, si no és patró/ona, pot assistir amb veu pero sense vota les reunions del 
Patronat quan hl és convocat. Si tá la condició de patró/ona, pot assistir-hi amb veu i 
vot. 

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot. les 
persones que considerl convenient. 
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Article 28. Majoria qualiflcada 

Sera necessari el vot favorable d~ues terceres parts deis patrons assistents a la reunió 
per l'adopcló deis següentrac r'éf s: 

a) Allneació, gravamen o safecció deis béns que constituelxin la dotació de la 
Fundació. 

b) Modificació deis Estat~ s. 

e) Endeutament de la F /,ndació mitjan9ant operacions de crédit 

d) La fusió o agregaci · a una altra fundació . 

De cada reunió, el ecretarl/aria n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la 
data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum deis assumptes tractats, 
les intervencions d qué s'hagi sol·licitat que quedl constancia i els acords adoptats, 
amb indicació del r sultat de les votacions i de les majories. 

Les actes han de ser redactadas i firmades pel secretari/aria amb el vistiplau del 
president/a i pode ser aprovades pel Patronat a continuacló d'haver~se realitzat la 
sessió corresponen o bé en la próxima reunió. No obstant aixó, els acords tenen forc;a 
executlva des de la eva adopció, excepta si es preveu expressament, en els estatuts o 
a l'hora d'adoptar I' cord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són 
d'inscripció obligatór , tenen forr;:a executiva des del moment de la inscripció. 

La Fundació ha de p (tar un llibre d'actes en el qual constín tetes les que hagln estat 
aprovades pel Patronal. 

Article 30. Confllcte d'lnteressos 

Els membres del patronat i les persones indicadas en l'article 312.9.3 del Llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot t ipus de negocis i 
activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundacl6. 

Artlcle 31. Cessament 

31 .1 Els membres del patronat cessen en el carrec per les causes següents: 

a) Mort o declaració d'abséncia, en el cas de les persones físiques, o extlnció, en el cas 
de les persones jurfdiques. 

b) lncapacitació o inhabilitacló. 

e) Cessament de la persones en el carrec per raó del qual formava part del Patronat. 
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d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi. 

e) Renúncia notificada al Patronal. 

f) Sentencia judicial terma que estimJ l'acci6 de responsabilitat per danys a la Fundació 
o que decreti la remoci6 del carrec. 

g) Les altres que estableixen fa llei o els estatuts .. 

31 .2 La renúncia al carrec de patró/ona ha de constar en qualsevol de fes formes 
establertes per a l'acceptació del carrec, peró només produeix efectes davant tercers 
quan s'ínscriu en el Registre de Fundacions. 

CAP(TOL V 

REGULACIÓ O'ALTRES ÓRGANS. COMPOSICIÓ I FUNCIONS 

Artlcle 32. El/La director/a general 

El Patronal pot nomenar un director/a que desenvolupi la direcció executiva de la 
Fundació. Aquest carrec pot ser ocupat per un palr6/ona, cas en qué la relació 
professional s'ha d'articular mitjanyant un contracte que determini clarament les tasques 
professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les própies del carrec 
de patró/ona. 

El carrec de director/a és retriburt, en els termes que es consideren adequats a la 
naturalesa i a la representativilat proples del carrec i a les seves funcions. 

Quan no és patró/ona, el director/a assisteix a tates les reunions del Patronat a que se'I 
convoca i pot intervenir-hi amb veu per6 sense vot. 

CAPÍTOLVI 

MOOIFICACJONS ESTATUTÁRIES 1ESTRUCTURALS1 DISSOLUCIÓ 

Artlcle 33. Modificacions estatutarles i estructurals i dlssolució 

El Patronat, mitjan9ant un acord adoptat de confonnitat amb l'establert en l'article 28 
d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prévia convocat6ria expressa, pot modificar 
els estatuts, acordar la fusi6, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb 
l'autoritzací6 del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable. 
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Artlcle 34. Causes de dlssolucló 

La Fundació ha estat constitu"ida per temps indefinit i sois es dissoldra per les causes 
legalment establertes. 

Article 35. Procediment de dissolució f destí del seu patrimoni 

35.1 La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l'establert en l'artícle 28 d'aquests estatuts i l'ha d'aprovar el 
Protectorat. 

35.2 La dissoluci6 de la Fundací6 comporta la seva liquídació, que han de dur a terme 
el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiaríament, el Protectorat. 

E l patrimoni romanent s'ha d 'adjudicar a altres fundacions o entitats sense anim de lucre 
amb finalitats analogues a les de la Fundaci6 o bé a ent itats públiques. En tot cas, les 
entitats destínataries del patrimoni han de ser entitats beneficíaries del mecenatge 
d'acord amb la legislació fiscal vlgent. 

35.3 L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel 
Protectorat abans no s'executi. " 

1 per a que aixf consti, signo la present, amb el vistiplau del President, a Berga a 27 de 
gener de 2021 . 

La Secretaria 
Cecília Camprubí Vilagrasa 

77731868X Firmado dl!Jltolm•nt" por 
77731868XCEOUA 

CECILIA CAMPRUBI CAMPRUBl(R: GS8176)6)) 

(R: G58176363) :~~~·W21.01.29 17:36:1o 

Vistiplau, El President 
Josep Lara Tristante 

TCAT p JOSEP Ftrm1do d'91talm•ni. 
pe>< TCi'.T P JOSEP 

LARA Li'.RA TRISTANTE . 

TRISTANTE. DNI 3934?031\I 

DNI 39347037V ~~~5h;~!º.~¡~9 
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ÉS COPIA DE LA SEVA MATRIU amb la que concorda i on deixo 

nota, i per al Sr. JOSEP PERE LARA TRISTANTE en interes de 

FUNDA CIÓ PRIVADA PRO DISMINU:ÍTS PSÍQUICS DEL BERGUEDA 

l 'expedeixo en quinze folis de paper exclusiu per a Documents 

Notarials, serie FM, el present i els catorze anteriors en 

ordre correlatiu que 

el dia deu de febrer 

DOCUMENTO SIN CUANTIA 
Números: 1.1, 7 ,5.1 
Honorarios: 99, 17 

A Berga 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1040/2017, de 
12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) que es consigna més avall, 
s’aprova i s’inscriu aquesta modificació d’estatuts de la Fundació que 
tot seguit s’esmenta, en el Registre de fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, així com el text refós resultant. 

 
Nom de la Fundació  

Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà 

 Núm. d’inscripció 1971 

 Data Resolució 18/03/2021 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 22 de març de 2021 
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