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Ref . san
NORANTA- TRES ------------------

D' ACORDS ATORGADA
PER

LA

PEL

"

FOMENT

DE

LA

SOCIETAT

DEL

CONEIXEMENT. - - - - --------------------------- - -------A Cornel l a

de Llobrega t ,

la meva res i de n cia ,

set d ' octubre de d o s mi l v i n t .

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

MANUEL-ÁNGEL BENEDITO ROIG,

Davant me u ,

a

Notari

de l ' Il ·lustre Co l·legi de Cat a l unya.

COMPARE IX: -------------------- ---- - - ---NA
casada ,

ANA

BELÉN

MOREJÓN

ve i na de Corne ll a

Pla9a d e L ' Esglesia ,

GÓMEZ,

ma j o r

de Llobregat

número 1,

i

d ' edat ,

(Ba r celona) ,

amb DNI/NIF número

34743494 - Q. ---------- ---------- ---------------------

INTERVENCIÓ: ----- --------------------- - ----- ---Intervé en nom i

PEL

FOMENT

DE

LA

r e presentació de

SOCIETAT

DEL

domi c ili a Cornella de Llobregat ,
Pla9a
davant

Can
del

Suri s ;
No t ar i

c ons t i t uida
que

fou

de

l a " FUNDACIÓ

CONEIXEMENT " ,

amb

Ed i fici Can Su ris ,

per

t e mps

Cornell á ,

inde f i ni t
Sr .

Fide l
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Sánchez Lozano , en data 13 de desembre de l ' any 2004 ,
número 2 . 391 del seu protocol i

inscrita al Registre

de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 2 .125 . ------ - ------ ------------- ------------En possessió del CIF número G-63445696. --------Resul ta
condició

la

seva

representació

Secret~ria

de

de

de

General

la

la

seva

Funda ció

nomenada per un periode de quatre anys a contar des
de el dia 9 de febrer de 2019 , en virtut dels acor ds
adoptats

pel

Patronat

extraordinaria ,
desembre

de

escriptura

en

nou

Fundació

ordinaria

elevats

autoritzada

d'abril

la

sessió

2018,

davant del Notari ,
dia

de

a

a

de

públ i c

Cornella

en

sessió

data

5

mitjan<;ant

de

Llobregat ,

Arturo-Luis Ramirez Castelao,

de

dos

mil

dinou ,

de

número

380

el
de

protocol . M' assegura la vigencia del seu carrec .
Es

troba

atorgament

en

especialment
virtut

facultada

dels

acords

per

aquest

adoptats

pe l

Patronat de la Fundació , en sessió del dia 17 de Juny
de 2020,

la

segons resulta de certificació lliurada per

Secretaria

General ,

la

signada

electronicament e l

amb el

vistiplau del

propia

compareixent,

dia 22 d ' Agost de 2020 ,

President de

la

Fundació ,

el

senyor Antonio Balmón Arévalo , signat electronicament
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PAPEL EXCl.US1VO P~RA DOCUMLl'i 1DS NO!AAlo.LES

FH1561353
0 2 / 2020

en d a t a

23

2020 ,

de

quine s

s i gnat ures

legitimo i de i xo i nc rporades a aquesta escriptura . cornpareixent

Identifico a

pel

seu esmentat

d ocument d ' ident ita t, qu e m' exhibeix . --------------La jutjo , segons i n tervé , arnb la capacitat legal
necessaria

per

a

l ' atorgament

d ' aquesta

escriptura

d ' elevació a púb li c d ' acords fun d acionals . ---------A T O R G A: ------- - - - ------ - -------------------

Que ,

segons intervé ,

eleva a públic els acords

adoptats pel Pa t ronat de la Fundaci ó de data 17deJuny
de 2020, anteriorrnen t

ressenyats en virtut de l s

quals

es modi fica l'article 28 del Estatuts de la Fundac i ó ,
s'aprova el Text Refós dels Estatuts , en la forma que
resulta del citat certificat ,

i

on ha quedat anexat

el total text refós dels Estatuts d e la Fundació ,

i

que es don en per reprodui ts per evi tar repe t ic i ons
innecessari es ,
atorgats
notari

i

en data

d' a q uesta

el
5

ratifica
de

el

Febrer

ciutat ,

en

poders

de

2020 ,

Manuel

per plei ts
davant

Angel

de l

Benedi to

Roig . ---------- --------------- ------------------- - -3
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DE

PROTECCI Ó
l ' advertencia
dades

DADES . -

als

seran

Notaria ,

el

compareixents

personal s

aquesta

Jo ,

la

de

objecte

qua l

Notari,
q ue

de

cosa

f aig

les

seves

tractarnent

és

en

n ecessari a

per

l ' acomplirnent de les obl i gaci ons legals d e l ' exe rc ici
de

la

funció

prescrit

a

notarial ,

públi ca

la
de

normat i va
prevenció

tributaria i , en el seu
a p licab le

al

comunicació

n otari al ,

f et
de

o

prevista
de l

la

a

allo

legislació

de

capitals ,

cas , substantiva que resulta

d ades

jur í d ic

p ersonals

legal,

trobant-s e l ' atorg a n t

dades

personal s ,

i

en

blanque i g

n egoci

les

c onfor me

obliga t

se nt

documentat .
és

un

La

requisi t

a facilitar les

informat

de

que

la

con seqüenci a de no fac ilita r a ques t es dades és que no
fora

possible

documen t

autorit zar

públic .

acomplir
present
posterior
notarial

finalitat
la

d el

normativa

document,
i

intervenir

el

present

Les seves dades es conservaran amb

caráct er confi d e n cial .
La

o

les

d'obligat

la

--------- -- - ---------------tractament
per

dades

és

a u toritzar/intervenir

el

seva

fu ncions

de

les

f acturació ,

própies

complimen t ,

de

de
les

seguiment
l ' activitat
que

poden

derivar-se l ' existen cia d e decisions a u tomatitzades,
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FH1561352
02/20 20

autoritzades

per

la

adoptades

Adrninistracions
autoritzades

i

per

i nclosa

L

perf ils precisos per a
por

les

autoritats

entitats

l ' elaboració

del

les

cess i onaries

la prevenció i

competents

per

de

investigació
blanqueig

de

capitals i el finan9arnent de l terrorisme.
El Notari realitzara las cessions de <lites dades
que

siguin

d ' obligat

acornplirnent

a

les

Administracions Públiques , a les entitats i subjectes
que estipuli la Llei i, en el seu cas , al Notari que
succeeixi o substitue ixi l ' actual en aquesta Notaria .
Les

dades proporcionades es

conservaran durant

els anys que calgui per acomplir amb les obligacions
legals del Notar i o qui el succeeixi o substitueixi .
exercitar

Pot

rectificació,

els

supressi6 ,

limitació ,

oposició al tractarnent per
Notaria

autoritzant ,

d' Espl ugues
(Barcelona) .

número

20

Tanrnateix,

drets

seus

de

té

portabilitat

i

correu postal davant la

situada
1º

d'accés ,

a

la

Cornella

el dret

a

de

Carretera
Ll obregat

presentar una

5
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reclamació davant una autoritat de con trol . - --- ----Les d ades seran tractades

protegides segons

i

la Legislació Nota r ial , la Ll ei Orgánica 3/20 18 de 5
de desembre de
Drets Dig itals
seva

normativa

Protecció de

d ' abri l

persones

de

i

Garantía de l s

(o l a Llei que la subst i tue i xi)
de

(U E) 2016/679 de l
27

Dades

desenvoluparnent ,

i

el

i

la

Reglament

Parlament Europeu i de l Consell de

20 1 6

re lat iu

a

la

protecció de

l es

f ísiques en tot a l l o que fa r e f e r encia a l

tractament

de

dades

personals

c i rcu l aci ó d ' a questes d ades i

i

a

la

lliure

pel que es deroga la

Directiva 95/46/CE .
Així ho ATORGA la comparei xent d avan t
Not ari,

que

DONO FE :

a dvertirnents

l egals ;

D' haver -l i

fet

d ' haver-li

meu,

el

les reserves i
llegit

a quest

instrurnent, previa ren ú ncia del seu dret a fer-ha per
sí ;

que signa a rnb mi ,

el Notari ,

q ue dono fe d e la

identitat d e l ' atorgant , que el consentirnent ha est at
lliu r eme n t
lega l itat
l ' atorgant ,
a quest

prestat i
i

que l ' a t orgamen t

a

la

voluntat

i

en

general

de

públ i c

que

ins trument

s ' adequa a la

degudament
tot

el

queda

informada

de

contingut

en

estés

en

tre s

folis , e l present i els anteriors correlatius .
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PAPEL E~CLUSIVO PllAA DOCl;MENTOS NOTllPlllLES

FH15 61351
02 / 2020

HI ES LE FIRME DE LA
SEGELL,

SIGNE,

COM EL

FIRMA

RUBRICA

DEL

NOTARI

AUTORITZANT . ----------------------------------------

-------------SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS ------------7
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7/20

FUNDACIÓ pel FOMENT
SOClETAT del CONEIXEMENT

CORNELLA

ANA BELÉN MOREJÓN GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL EN QUALITAT
DE PATRONA DE LA FUNDACJÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT.
CERTIFICA
Que el Patronat en sessió ordinaria de data 17 de juny de 2020, per majoria absoluta deis
seus membres, va aprovar J'acord que literalmenl a cootinuació es transcriu

"Ates que el Presiden/ és l'organ executiu de ra Fzmdació que ostenta la seva
representació per delegació del Patronal en tots els camps de l'acriv/tat, poden/, per
lant, compareixer en j11dici i fara d'e/I, sense necessital de previ i especial
apoderament, davanl lota classe dejurisdiccions, segons l'artic/e 28 deis seus Estatuis.
Atesa la recen/ necessitat que ha tingul la Fundació en /'atorgament d'uns
poders per a p/ets com a conseqaencia de la demanda interposada per la Sra. Crlslina
Barriuso Batel davant la jurisdicció social amb data de celebració de la vista el passat
13 de febrero de 2020, a favor de professionals del drels.
Vist que entre les facu/tats del Presidenl no consta l 'atorgamenl de poders de
represen/oció a professionals del dret o no professionals, el que s11posa que calfer una
modijlcació d'aques artic/e 28 deis estatuis
Vista la Llei 412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, re/atiu a les Persones J11rídlques -Associacion.s I Fundaclons-.
Vist que el Patronaf ostenta, entre d 'altres atrlbucions i funcio11s, Ja d'aprovar
la modificació deis Estatus, segons l'arflcle 21.a) dels Estatuis.
Per tot aú:ó, el President proposa al Patronat / 'adopció deis segflents
ACORDS

Primer.-Aprovar la modificació de / 'arlicle 28 deis Estatuis de la Fundació peí
Foment de la Societal del Coneixement que quedara redactat de la segfJent manera :
ART/CLE 28.· FUNCIONS,
El Presidenl és /'rirgon extcullu de la Fundacló que ostenta lo seva repre:1en1ació per deleg(lC/Ó
ele/ Patronot en to/s els camps de /'ae1iv11111, podent, per ton~ compareixer enjudlcf f/ora d'ef/,
s1ru11111ctssl1a1 de prcvl I especial apoderoment, dovonl 1010 classe dejurlsdlcclom, ordlmlrles o

1
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PAf>fl fXClUSll'O PARA !lOCUMENTOS NOTAFll.AlEfi

•
.

02 / 2020

•

FH156l35 0

..
.

7/20

FUNDACJÓ pel FOMENT
SOCIETAT del CONEIXEMENT

CORNELLA
especlals, 1 duvant 101 tfpus d'Admi11lstracio11S, estatals, automlm!,ques, /ocals o inslitucfonals,
oiTF com davont to/ tipus de persones, p1íbliques o privades, }isjques o jurídique.s, incloses les
Entltots bancarles, les Col.'Ces d'Estalvl 1qualsevol oltra EntílaJ iJ,e érUlt legalmenl reconeguda.
Seron fimcions del Presiden/ les següenls;

,. /

o) Convocar i presidir les sessions del Patronal.
b) Establir l'ordrc del dio de lo matelxa.
e) Ordenar els debots I votaclons I aixecar les sessions.
d) Decidir els empats amb el seu vol dí! quolital.
e) Executar J ver/lar pe/ compllme11I del acords del f(lfronal.
f) Atorgame11I da poders de represe11tacló I defensa.
g) Tates aq11elles/u11cions que li deleg11i el Patronal.
h) Les demés jimcionJ que, sen/ lícites I nece.ssarics per complir les fi11alitats fimdaciona/s, no
estlguln atrlbuTdes a a/tres orgons de la Fundacló.

Sego11.- Ratificar els poders per a plets a/orgats en data 5 de febrer de 2020
davant del notarí Manuol~Ángel Benedito Rolg per part del Presiden/ i a favor de les
llerrades Amparo Fon/ Burusu/a i Soledad Piedad Aunión.
Tercer.- Aprovar una re/osa deis estatuis des de la constilució de la Fundació,
segons el texl adjunt.
Quart.- Facultar a la Sra. Ana Belén Morejón Gómez, Secretaria General de Ja
Fundació per tal qua comparegui davant Notar/ per elevar a púb/ics els acords
adoptats, i efectul' toles les gestions que siguin oporlunes fins obtenir la lnscripció de la
Fundació en el Registre de Fzmdacions.
Sise.- Notlficar el present acord ais palrons fundaci<ma ls i inslitucionals."
I, perque consti als efectes d'elevar a públic el present acord davant la Notaria de
Comella de Llobregat, i a reserva de l'aprovació definitiva de l'acta, lliuro la present
certificació d'ordre i amb el vistiplau del President de la Fundació pel Foment de la
Societat del Coneixement a Comella de Llobregat, a data de signatura electronica.

. Ba1mv11
A...
~ F"m!Mf!vCl\onp'(•pc:ll'~
Anlorno
11.,_.,.,.• •.,..,.,1.,.,
Atévalo • ONI
f'(ICl;Tl
37697989T {TCAJ'j ~~ •••w.n 1t;>.uo

Ana Bolén Moroj6n, ::o.:::;,·~i::;Gómez - DNI
/'>47<><t<O (IQ)
347434940 (SI~)/ :;,;•ooo.oo.2.1u~•"

Vist i plau,
EL PRESIDENT
Antonio Balmón Arévelo

La Secretaria General
Ana Belén Mocejón Gómez
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Certificat 7/20
Annex

FUNDA CIÓ PEL FOMENT
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

CORNELLA

FUNDACIO PEL FOl\IIENT DE LA SOCIETAT
DEL CONEIXEMENT

TÍTOL l. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Constitució i Denomlnació
Amele 2.- Naturalesa Jurídica
Article 2 Bis.- Adscripció de la Fundació

Article 3.- Domicili
Article 4.- Inici d'activitats i durada
Article S.-Ambit d'actuació
Article 6.- Objecte
Article 7.· Finalitat
Article 8.-Ambit competencial
Arttcle 9.- Beneficiaris

TÍTOL II. ÓRGANS DE GOVERN
CapltoJ Primer. Dillposlcions Generals

Article 10.- Govern l Administració de la Fundació
CapltoJ Segon. El Patronat
Article 11.- Definició
Article 12.- Composiciq inicial
Article 13.- Patrons Fundacionals
Amele 14.- Patrons Institucion.als
Articlc 15.- Ampliació de Ja seva composició
Articlc 16.- Representació de les persones jurlcliques
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PAPEL EXCL\>SIVO PARA DOCUMEr.ros NOIARIALES

FH1561349
02/2020

/
FUNDACIÓ PEL FOMENT
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
CORNELLA
Article 17.· Durada del carrecs temporals
Article 18.· Renovació de canees

Arficle 19.· Naturalesa del carrec
Article 20.- Responsabilitat del carrec
Articlc 20 Bis.· Conflicte d'interessos
Article 21.- Atribucions i Funcions
Article 22.- Regim de delegacions

Articlc 23.- Comissions
Al11clc 24.· Regim de sessions
Articlc 25.· Quorums de constitució i votació

Article 26.- Actes de les sessions

CapítoJ Tercer. EJ Prcsident
Artide 27.- Designació
Article 28.· Funcions
Capítol Quart. El Vice-President
Article 29.- Designació i Funcions
Capítol Cinque. El Sec.r etari General

Article 30.- Designaci6
Article 31.- Funcions

Capftol Sise. El Dlrector-Gerent
Article 32.- Designació
Article 33.- Funcions

TÍTOL IIJ. REGIM ECONÓMICO-FINANCER
Articlc 34.- Patrimoni de la Fundació

Article 35.- Recursos economics
Artlcle 36.- Normes de custodia del patrimoni
Article 37.· Aplicació deis recursos
Article 38.- Pressupost i exercici economic
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FUNDACIÓ PEL FOMEN'T
SOCIETAT Der. CONEIXEMENT
CORNELLA

Article 39.- Comptabilitat de la Fandació
Miele 40.-Rendició de comptes i liquidació del pressupost
Article 41 .- Regim del Protectorat
TÍTOL rv. MODIFICACIÓ l EXTCNCIÓ

Article 42.- Modiflcacló dels esratuts
Article 43.- Extinció de la FWldació
Article 44.- Successió universal
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P/IPEL EXCLUStVO PARA DOCUl.IENTOS OOTAlllALES
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FUNDACIÓ PEL FOMENT

SOCIETAT JJ1lL CONEIXEMENT
CORNELLA

ESTATUTS
TÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- CONSTITUCIÓ 1 DENOMINACIÓ.

La FUNDACIO PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, és una
f Wldació sense Anim de lucre de cruiicter cultural, conslituida en l'exercici del dret de

fundació rcconegut per l'article 34 de la Constitució, que es regeix pel que disposa la
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurfdiqucs, per desenvolupar principalment les seves funcfons a Catalunya, i
pels presents Estatuts, aixr com perles altres disPQsicioas legals que Ji siguin aplicables.
ARTICLE 2.- NATURALESA JURÍDICA.

La Fundació té naturalesa jurfdica d'entitat sense Anim de lucre de caracter cultural i, té
personalital jurídica propia i plena capacltat jurfdíca 1 d'obrar pel compliment de les
seves finalitats des del moment de la inscripció de la carta fundacional en el Registre de
fWldacions, sense més limitacions que les establertes a les lleis o en els presents
Estatuts, podent, per tanl, ser titular de drets 1 obligacions i actuar eo l'ordre juddíc i
economic, contractant i obligant-se en tates les formes admissibles en dret.

ARTJCLE 2 'BIS.- ADSCRIPCIÓ DE LA FUNDACIÓ.
La Fundació pel Fonnent de la Societat del Coneixement es traba adscrita a
l'Ajuntamenl de ComellA de Llobregat en aplieació de l'arlicle 129 de la Llei 4012015,
d' 1 d'octubre, del Regim Jurídic del Sector Ptíblic.
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ARTICLE 3.- DOMICILI.
La Fundació fixa el seu domicili social a l'Edifici Can Suris, situat a la

Pla~a

de Can

Suris de Camella de Liobregat
Aquest domicili podra ser variat per acord del Patronal de la Fundaci6, podent,
igualment, en el futur, pel compJiment de les seves fin.alitats, crear i suprimir
establimems, dependencies i delegacions en altres localitats.
ARTICLE 4.- INICI D' ACTlVITATS l DURADA.
La Fundació iniciara les seves activitats el dia de l'atorgamcnt de la carta fundacional i
tindni wta durada de caracter indefinit, extingint-se pels motius contemplats en els
presents Estatuts, i els altres motíus que preveu la normativa vigent.
ARTICLE S.-ÁMBIT D'ACTUACIÓ.
La Fundació exercira la seva activitat principalmenl a Catalunya, sense perjudici de la
qual cosa, podra projectar la seva activitat més eolia del territori catala.
ARTICLE 6.- OBJECTE.
La Fundació té per objecte la impulsió del projecte de creació d'un centre per fomentar
la Societat de Ja Informació, que sigui a Ja vegada un taller experimental i un centre de
fonnació pennanent de professorat universitari i no universitari, entre d'altres, que
materiaJitzi els fenomens de la nova comunicació, la nova interacció i la
mullidisciplinarictal i que activi les sinérgies entre el m6n de l'art, la ciencia i Ja
lecnologia.
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ARTICLE 7.- FINALITAT.

Per fer efectlu l'objecte de la Fundació, aquesta dirigira la sev
de les finalitats següents:

a) Promoure la nova cultura digital de la Societat del coneíxement, divulgant les noves
·tecnologies, i les noves relacions entre art, ciencia i noves tecnologies.

b) Apropar al gran pública les últimes innovacions tecnologiques d'intemct en lotes les
seves manifestacions, mitjanc;ant l'organització d'actes culturals i d'oci,

de

conferencies í de tot lipus de demostracions.

e) Mantenir la cobesió social dintre de la nova era digital, facilitant l'accés democratic
a la inforrnació i fomentant la utilització de les noves tecnologies.

d) Promoure i desenvolupar tot tipus d'activitats fonnatives en relació amb aquesl'
C8.lllpd'actuaci6.

ARTICLE 8.-ÁMBIT COMPETENCJAL.

Per la consecució de les finalitats expressades en l'article anterior, la Fundació estara
facultada pera realitzar tots aquells actes que, sent Ucits i conformes amb l'Ordenament
jurfdic, s'encaminin a la consecucíó d'aqueUes, podent realitzar, en particular, les
activilats segUenls:

a) Organilzar cursos, cicles de conferencies, congressos, seminaris, simposiums,
coHoquis i sessions d'estudi i investigació sobre temes relacionats amb les noves
lecnologies de la informació.
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b) Redactar, editar, subvencionar i distribuir tot lipus de publicacions d'infoanació,
formació i divulgació de temes relacionats amb les noves tecoologies de la
informació.
e) Promoure, organitzar i dirigir la celebra.ció de tallecs, exposicions, fíres i salons

monogrMics, periOdics o pennanents, estables o circulants, sobre temes relacionats
amb les noves tecnologies de la informació.
d) Organitzar campanyes de premsa, radio i televlsió, i qualsevol altre medi legal de
difusió que penneti Ia divulgació i coneixement de les noves tecoologies de la
informació.
e) Crear i convocar premis de tot tipus sobre temes relacionats amb les noves

tecnologies de la lnformació.
f) Fomentar, a través deis mecanismes legals previstos, la realització d'estudis sobre les

noves lecnologies de la irúormació.
La utilització deis mcdis d'execució de les fínalitats de la Fundació a que anterionnent
s'ha fet referencia, que no tindra caracter limitador, sinó inerament enunciatiu, no
comportaot cap obligatoriet.at de posar-los tots en practica, ni en un detenninat ordre de
prioritat. sera decidida lliurement pel Patronal de la Fundació.
ARTICLE 9.- BENEFICJARJS.
La Societat en general, sera la beneficiaria de la Fundació, donat l'interes general
d'aquesta, i dins d' aquest concepte universal de beneficiari, es podre seleccionar
beneficiaris especifics amb rigorós respecte a la justicia, entre les persones ffsiques o
jurídiques que ostentin i justifiquin merlts per aixo, i dirigeixin la seva actuació a la
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realització d'nctivitats que coadjuvin al complimenl de les finalitats d'aques
Per la selecció deis beneficiaris específics, la Fundació podnl crear
integral per especialistes, en un número minim de cinc persone

seran nomenades i revocades lliurement pel Patronat de la Fu ació.
TÍTOL II

ORGANS DE GQVERN
Capítol Primer
Disposicions Genernls

ARTrCLE 10.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA l<"'UNDACIÓ.
El govem i administració de la Fundació, així com la seva representació, s'cxercirA,
d'acord amb la distribució competencia! establerta en els articles següents, pels organs
que a continuació es relacionen:
ElPatronat
-

El President

-

El Vice-president

Bis esmentat órgans de govem i admlnistració estaran assistits i complementals pels
segllents organs d'assessorament i gestió:

El Secretari General
El Director Gerent
Capítol Segon

El Patronal

ARTICLE 11.- DEFINICJÓ.

B
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El Patronat, organ coHegiat que ostenta el govern i representaci6 suprem de la
Fundació, estaca integrat per un número de patrons que no pod:ra ser inferior a vuit ni
superior a vint-i-un.

ARTICLE 12.- COMPOSICIÓ INICIAL.

El Patronat jnicial estara compost per nou membres dividits en dos grups de patrons,
els de caracter fundacional i e1s de caracter institucional, que també podran ser patrons
fundacionals, els quals exercíran el seu canee arnb canicler vitalici. ccssant únicament
en el mateix perles causes previstes per l'article 332.12 de la Llei 412008, de 24 d'abril,
del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ARTICLE 13.- PATRONS Fl.JNDACIONALS.
Ostentaran el carrec de pattons fundacionals les persones fundadores.

ARTICLE 14.-PATRONS JNSTITUCIONALS.
Ostentaran el carrec de patrons institucionals l' Ajwuamenl de Camella de Llobregat, la
Generalitat de Catalunya; Ja Diputaci6 de Barcelona; 1'Área Metropolitana de
Barcelona;
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fw1dació Privada; la Universitat
Politécnica de Catalunya i la societat SIEMENS, SA.
ARTICLE 15.- AMPLIACIÓ DE LA SEVA COMPOSICIÓ.
El Patronat inicial, mitjanyanl acord adoptat amb el quonnn de les dos terceres parts del
número legal dels seus membres, podra ampliar la seva composició, fins un mA:<lm de
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vint-i-un membres, amb el nomenament,
jurldiques que hagin contribun o puguin contribuir al e
fundacional.
Aquests canees tindran naturalesa temporal o vitalfcia
en l'acord de designació.
ARTICLE 16.- REPRESENTACIÓ DE LES PERSONES JURÍDIQUES.
Els patrons institucionals, aixl com els patrons designats amb posterioritat al Patronat
irúcial a l'empara del que es disposa en l'article anterior que tinguin el caracter de
persones jurídiques, acruaran represcntats pcls seus Presidents, o per les persones
físiques que designin a tal efecte, d'acord amb el que disposin els seus propis Estatuis o
legislació reguladora.
En aquests sup0sils, de modificar el seu representant en el Patronal, quedaran obligats a
notificar a la Fundació, en el tennirú més breu possible, el canvi de representació.
ARTICLE 17.· DURADA DELS CÁRRECS TEMPORALS.

D'ampliar-se la composici6 del Patronat inicial amb el nomenament de patrons de
naturalesa temporal, la durada d'aqucsts carrecs sera de quatre anys a partir del seu
nomenament, cessant de fonna automatica un cop expirat l'esmentat terrnini.
ARTICLE 18.- RENOVACIÓ DE CÁRRECS.
Un cop que es produeixi el cessament deis patrons de caracter temporal, es podra
procedir a la renovació en virtut de nou nomcnament realitzat pel Patrooat inicial,
mitjan~anl

acord adoptat amb el quorum previst en l'article 15 deis presents estatuts,
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poden ser reelegits cls patrons que cessen de manera indefinida per peáodes de quatre
anys.
ARTICLE 19.- NATURALESA DEL CÁRREC.

El carrec de pairó és honorUic, gratuit i de caracter personalíssim, pel que, únicament,
podra ser exercit per les persones que tenen realitzat el nomenament al seu favor,
excepte que la qualital de patró sigui atribuida a Ja persona titular d'un ciln:ec, en el qua)
cas, podra actuar en el seu nom la persona que reglamentariament el substitueixi o
aquella que el titular designi per escrit.
Malgrat !'anterior, les persones jurídiques que ten en atribu'ida Ja condició de patró i que,
per tant, actuen representats per una persona fisica, podran, en el moment de la seva
designació, nomenar un representant suplent que substituira al titular en cas d'absencia.
Aix! mateix, i sense perjudici del caractcr gratu'it del cArrec de patró, els seus titular.;
podran ser reembossats de les despeses que aquest els hi produeixi, previa justiflcació
documental d'aquestes.

ARTICLE 20.- RESPONSABILITATS DEL CÁRREC.

Els components del Patronat, a partir del momenl d'acceptació del seu ciln:ec, i d'acord
amb l'article 332.8 de la Llei 412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques, o legislació vígent en cada moment, seran
responsables del compliment de les obligacions següents:
a) Fer que es compleixin les finalitats fundacionals, d'acord amb el que disposen els
Estatuis de la Fundació.
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b) Conservar els bens i drets que integrin el patdmoni de Ja Fundació ·
plenament la productivitat, segons els criteris financers i d'a

d amb les

circumstancies economiques.

e) Servir el carrec amh Ja diligencia d'un administrador lleí
perles lleis i pels presents Estatuts.

ARTICLE 20 BIS.- CONFLlCTE D'INTERESSOS.

S'estableixen les segi.lents normes de bon govern amb l'objectiu de garantir la
transparencia i evitin situacions de conflictes entre els interessos de la Fundació i
l'interes personal deis membres del Patronat i la resta de persones que s'indiquen a
l'article 312.9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Cat.alunya, relatiu a les persones jurfdiques :

a) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 han d'abstenir-se de
participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre
l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

b) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no mantenen relació
professional o laboral retribul'da amb la Fundació.

e) Els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3 no poden participar en
societats constitu't'des o participades per la Fundació. No es poden establir
contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles
d'extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuns
entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l'article 312.9.3.

d) Deure d' inhibició: durant els cinc anys segUents al cessamenl coma patr6 no es
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poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per Ja
Fundació.
ARTICLE 21.-ATRIBUCIONS 1 FUNCIONS.
El Patronal, com orgnn suprem de govem i representació de la Fundació, ostenta toles
aquelles facultats necessaries per a la realització de les fmalilals fundacionals, ostentan!
en particular les segOents:
a) Aprovar la modificació dels Estatuis.
b) Aprovar l'agregaci6, fusió o extinció de la Fundació en els suposits previstos en els
presents Estatuts.
e) Aprovar la memoria anual d'activitats i l'informe anual de la gestió economica del
patrimoni.
d) Aprovar el pressupost anual de Ja Fundació i la seva modiñcació i liquidació.
e) Aprovar el balan9 i els comptes anuals de la Fundació.
f) Exercir la superior dírecció dels serveis de la Fundació, vetllaut pel complimen1 de

les finalitats fundacionals.
g) Interpretar els presents estatuis i, en confonnitat amb les finalitats fundacionals,
establir les directrius generals de funcionameut de la Fundació.
h) Les funcions que requereixin l'autorització o aprovació del protectora! de la
Generalitat.
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i) Aprovar la realitzaeió i establir el procediment per portar a te
previstes en l'article 8 deis presents Estatuts.
j) Ampliar Ja seva composició, fins el limit previst en aq

patrons de caracter temporal.
k) Designar al Presidenl, al Vice-presiden!, al Secretad General i al Director Gerent.
l) Nomenar als membres del Consell Assessor previst a l'article 9 deis presents

Estatuis.

m) Crear Comissions consultives.

o) Adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tola classe de béns.
p) Subscriure i formalitzar els contraetes de tola naturalesa que resultin necessaris pe!
compliment deis objeclius fundacionals.
q) Fonnalitzar convenis amb inslitucions públiques i privarles dirigit al compliment
deis objeclius fundacionals.
r) Executar tot tipus d'accions legals.

s) Constituir o participar en societats mercantils que limitin la responsabilitat dels

socis, l'objecte social de les quals sigui compatible ambles finalitats de la Fundació.
t) Dura terme explotacions econonúques en els termes previstos per I'article 333.5 de

la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
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les persones jurídiques.

u) Percebre remuneracions per les activitats de la Fundació en els lennes previstos per
l'a.rtic.le 333.6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
ARTICLE 22.- REGlMEN DE DELEGACIONS.

El Patronat podra delegar les seves facultats en un o més deis seus membres, i nomenar
apoderats generals o especials, amb funcions i responsabilitats mancomunarles o
solidanes.
No podran ser objecte de delegaci6 les competencies següents:

a) La modificació deis Estatuis.
b) La fusió, I' escissió o la dissolució de la Fundació.

e) L'aprovació dels comptes anuals i dels documents que les continguin.

d) La fonnulació del pressuposl.

e) Les decisions sobre els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i, en general,
de disposició sobre béns immobles, establlments o béns mobles que, en conjunt o
individualment, comportin més d'una vintena part de l'actiu de la fundaci6, llevat
que es tracti de la venda de títols de valors amb cotització oficial i el seu preu sigui,
almenys, el de la cotització, exceptuant l'apoderament pera l'atorgament de Pacte
corresponent en les condicions aprovades pel patronal.
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f) Els acles de constitució d'una altra persona jurídica, l'augment o la disminució de la
dotació, i també els actes de fusió, d'escissió, de cessió global de tots o de part deis
actius i els passius, o els de dissolució de societats o aitres persones jurídiques.
g) Els actes que necessitin autorització o aprovació del protectorat de la Generalitat o

l'adopció i formalítzació d'una declaració de responsable.
h) L'adopció i formalització de les declaracions responsables,
i) L'ampliació de la seva composició i la designació deis patrons temporals.

ARTICLE 23.- COMISSIONS,

El Patronat podra crear quantes comissions consideri convenients per a la deguda
realització de les finalitats fundacionals, les quals tindran caracter merament consultiu,
La durada del període de vigencia d'aquestes Comissions eslaril circwnscrita al termini
fixat en t'acord de constitució, finalitzant en tot cas un cop complida la finalital pera la
qual van ser creades,
ARTICLE 24.- REGIM DE SESSIONS.

Les sessions del Patrona! podran ser de dos lipus:
a) Ordinliries,

b) Extraordinaries.
El Patronat celebrara sessions ordiru\ries amb can\cter semestral, podent celebrar
sessions extraordinaries qwm s'estimi convenient pel President, o a petici6 escrita de la
quarta part deis seus membres, i en aquest cas Ja reunió s'haura de fer dins els trenta dies
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segUents a la sol· licitud.
En qualsevol cas sera necessari la pr~via convocatoria de la sessió per part del Presiden!,
en la qua[ figuri el lloc, la data, ['hora i l'ordrc del dia de la sessió, que sera notificada als
mcmbres del Patrooat amb vuit dies d'antel.lació, o amb quaranta-vuit hoces en cas
d'urgencia.
El . Patronal

es

pot

reunir

excepcionalment

mitjan~ant

videoconferencia,

multiconfercncla o qualsevol altre sistema que no impliqui la presencia fisica deis
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació deis assistents a la reunió,
la continui"lat 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 palrons assistenls aquells que bagin participat
en la multiconferencia Vo videoconferencia. La convocatoria de les reunions correspon
al president i ha de contenir l'ordre del dia de tols aquclls assumptcs que s'han de tractar
en la reunió, fora deis quals no es poden prendre acords valids
No es podran prcndre acords no inclosos en l'ordre del dia, salvat que, amb l'assistencia
de tots els membres que confonnen el Patronat, i per unanirnit.at d'aquests, s'acordi la

urgencia d'incloure altres punts.
ARTICLE 25.- OUÓRUMS DE CONSTITUCIÓ 1 VOTACIÓ.

El Patronat quedara validameot constitult quan concorrin a la reunió com a mínim, la
meitat deis seus membres.
Perla valida constituci6 del Patronal han d'estar presents el Presiden!, o qui legalment li
substitueixi, i el Secretad general.
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Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents com a regla general, es
a dir, quan els vots afmnatius siguin més que els vots negatius, no admetent-se la
delegació de vot.
Malgrat !'anterior, es requeriril quorum especial en els suposits previstos en els presents
Estatuts, i el quorum de les dos terceres parts deis membres que integren el Patronal, per
l'adopció deis acords relatius a modificació d'Estatuts, agregació, fusi6, escissió o
dissoluci6 de la Fundació, í actes relatius a la disposició del patrimoni fundacional.
Els empats, de produir-se, seran dirimits amb el vot de qualitat del Presiden!, sense
necessitat de realitzar una segona votaci6.
ARTICLE 26.- AC"fES DE LES SESSIONS:

De les sessions que celebri el Patronal s'aixecarñ, pel Secretari, la corresponent acta, en
Ja quaJ constaran les dades segilents:
a) Lloc de Ja reunió, amb expressió de la direcció del local en que se celebra.
b) Dio. mes i any.

e) Hora en que comen9a.
d) Norn i cognoms del Presiden!, deis membres del Patronat presents, deis absents que
s'haguessin excusat i deis que falten sense excusa.
e) Carécter ordinari o ex.traordinari de la sessló, l si se celebra en primera o segooa
convocatória.
f) Assistencia del Secretari, o de qui legalment 1i substitueixi.
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g) Assumptes que examinen, opinions sintetitzades deis membres del Patronat que
haguessin intervingut en les deliberacions i incidencies d'aquestes.

h) Votacions que es verifiquin! j en el cas de les nominals, el sentit en que cada membre
emeti el seu vot. En les votacions ordinAries es fara constar el número de vots
afinnatius, dels negatius i de les abstencions. Es fara constar nominalment el sentit
del vot quan així ho demanin els interessats.
i) Part dispositiva deis acords que s'adoptin.

j) Hora en que el President aixequi Ja sessió.
De no celebrar-se sessió per falta d'assistents, o altre motiu, el Secretari suplira l'acta
arnb una diligéncia autoritzada amb la scva firma, en la qual consigni la causa i noms
deis concurrents i deis que haguessin excusat la seva assistencla.

Aquestes actes seran, posteriorment, transcrites al llibre oficial previament babilitat a
l'efecte en el tennes previstos perles lleis.

Copftol tercer
El President

ARTICLE 27.- DESIGNACIÓ.

El Patronat designara, per majoria absoluta deis seus membres fundacional
instituclonals, i d'entre ells, un President i un Vice-president.

ARTJCLE 28.- FUNCIONS.

19

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

Amb el codi segur de verificació T1139l10l31M15p es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 04/01/2021

Pàg. 28/ 43

FH1561340
02/2020
ITr.·
'?'.

e,,

~·

FUNDACIÓ P& FOMENT
SOCIETAT DBL CONEIXEMENT
CORNELLA

El President és l'órgan executiu de la Fundació que ostenta la seva
delegació del Patronat en tots els camps de l'activitat, pedent, per
judici i fora d'ell, sense necessital de previ i especial apoderarn t, davant teta classe de
jurisdiccions, erdinAries o especials, i davant to! tipus
autonomiques, locals o institucionals, aixf com davant tot tipus de persones, públiques o
privades, flsiques o jurfdiques, incloses les Entitats bancaries, les Caixes d'Estalvi i
qualsevel altra Entitat de credit legalment reconeguda.

Seran funcions del Presiden! les segilents:

a) Convocar i presidir les sessions del Patrenat.
b) Establir I'ordre del día de la mateixa.

e) Ordenar els dcbats i votacions i aixecar les sessions.
d) Decidir els empats amb el seu vot de qualital.

e) Executar i vetUar pe! compliment del acords del Patronat.
t) Atergament de poders de representació i defensa.
g) Tetes aquelles funcions que li delegui el Patronal.

h) Les dcmés funcions que, sent licites i necessaries per complir les finalitats

fundacienals, no estlguln atribul'des a altres organs de la Fundació.

Canítol guart
El Vice·presidcnt
ARTICLE 29.- DESIGNACIÓ 1 FUNCIONS.

El Vice-president sera designat pe! Patronat en els termes previstos en l'artlcle 27 del
presents Estatuts, i tiodra com a úniques funcions las de substituir al President en cas
d'absencia, vacant o malaltia i la d'assistir-lo en l'exercici del carrcc.
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Malgrat !'anterior, el Vice-president podra exercir les funcions establertes pels presents

Estatuts pel Presídent, per delegació del mateix.

Capítol cingue
El Secretari General

ARTICL)!; 30.-J>ESIGNACIÓ.
El Patronat designara, per majaría absoluta dels seus membres fundacionals i
institucionals, un Secretari General, recaient aquest nomenament en alguna persona que
tingui la condició de patró.
La durada del seu carrec sera de quafre anys a partir del moment del seu nomenamenl,
sense perjudici de la possibilitat de successives reeleccions.

ARTICLE 31.- FUNCIONS.
El Secretari general ostentara les funcions segOents:
a) Assessorament i suport tecnlc als organs de govem de la Fundació.

b) Aixecament d'actes i fe deis acords adoptats, amb el vist i plau del President.
e) Custódia de la documentació oficial.
d) Formalització de les actes en el !libre habilita! a l'efecte en els tenues legalment
previstos.
e) Firmar els comptes de la Fundació.
f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada o delegada pe! Patronat o el seu

President.
Capítol sise
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El Diredor Gerent

ARTlCLE 32.· DESIGNACIÓ.
El Patronat designara, per majoria absoluta del número deis

us membres fundacionals

i institucionals, un Director Gerent, que sera nomenat i revoc.at lliurement per aquell.

La durada d'aquest carrec sera de quatre anys a partit del seu nomenament, sense
perjudici de la seva possibilitat de reelecció successiva.
ARTJCLE 33.· FUNCIONS.
Seran funcions del Director Gerent les següents:
a) Coordinar, promocionai·

executar els plans, programes

directrius de la

Fundació, previamenl determinades pels organs de govern.
b) Exercir la direcció del personal de la FWldació.
e) Realitzar les funcions de.gestió o representació que el Patronat o el seu Presiden!
Ji deleguin.

d) Disposar deis fons de la fundació,

mitjan~ant

la firma de xecs i talons.

e) Informar de les seves actuacions al Patronal en les sessions que celebri.
f) Assistir, amb veu pero sense vol, a les sessions del Patronat.
g) Qualsevol altre funció que Ji sigui encomanada pel Patronat en el moment del seu

nomenament o amb posterioritat al mateix, que haura de ser fonnalilzada a través
deis oportuns poders notarillis.
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Toles aquestes facultats s'entenen amb les limitacions de l'article 332.1.3 de la Llei
412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalwiya, relatiu a les
persones jur:ldiques.
TÍTOL ID

REGJM ECONÓMICO-FINANCER
ARTCCLE 34.- PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ.
El Patrimoni de Ja Fundació, que podra consislir en bens i drets de qualsevol classe,

estara compost peJs següents:
a) Els béns i drets que constituejxin la dotació inicial derivada de les aportacions
realitzades pels patrons fundadors.
b) Els béns i drets que la propia Fundaci6 adquireixi per qualsevol titol legitim.
ARTICLE 35.- RECURSOS ECONOMICS.
Els recursos economics de la Fundació afectnts al complimenl de les finalitats
fundacionals estaran constitu'its per:
a) Els béns i drets que conslitueixin la dotaci6 inicial derivada de les aportacions
realitzades pels fundadors.
b) Els béns i drets que s'aportin en el futur, tant pels fundadors corn per terceres

persones.

e) Les rendes i fruits que obtingui del seu patrimoni.
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d) Els rendiments que es derivin de les seves activitats i serveis.
e) Les subvencions, donatius, 1 aportacioos que rebi
privades, fisiques o jurfdiques.
f) Els llegats i herencies de que sigui beneficiari i accepti a benefici d'inventari.

g) Els béns i drels que legalmenl e.dquireixi la Fundaci6.
h) QuaJsevol altre legalmentestablert.

L'adquisici6 onerosa. d' accions o participacions que li confereixin una posici6
majoritaria en societats no personalistes, haura de ser comunicada al Protectorat de la
Generalitat en el tennini de 30 dies des de l'adquisició o

tinen~

d' accioos o de

participacions socials que li confereixin, directa o indirectament, el control de societals
que limitin la responsabilitat deis associats.

ARTICLE 36.- NORMES DE CUSTODIA DEL PATRlMONI.

Per la deguda custodia deis béns que integren el patrimoni de la Fundacló, s'observaran
les regles següenrs:
a) Els béns immobles i els drets reals s'inscriuran. a nom de Ja Fundació, en el
Registre de la Propietat.
b) Els titols valors, públics o privats, de renda fixa o voriable, es dipositaran a nom
de la Fundaci6 en l'establiment bancari, amb seu a Catahmya, que designi el
Patronal
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e) Els altres béns mobles, els tftols de propietat, els resguards de diposits i els
demés documents acreditatius de drets deis quals sigui titular la Fundació, seran
custodiats pel Patronat.
d) Els béns de la Fundació seran objecte d'inscripció inventariada en un llibre
registre de patrimoni a cimec del Patronat.
ARTICLE 37.- APLICACIÓ DELS RECURSOS.
Almenys, el 70% del ingressos neis anuals de la Fundació seran invertits permanentment
al compliment directe de les finalitats fundacionals, en els tcnnes previstos per l'article
333.2. de la Llei 412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, corresponent al Patronat la selecció i priorització dels
diferents programes a que hagin d'aplicar-se, en execució de les previsions establertes en
el pressupost aprovat de cada exercici económic.
La resta dcls ingressos ha de ser invertida normalment en béns fructifers, els quals
només podran ser alienats a títol onerós, d'acord amb el que preven l'article 333.l de la
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, per reinvertir el preu que s'obtingui en l'adquisició d'altres béns o
drets fructífers, que quedaran subrogats en lloc deis alienats.
En qualsevol cas, el Palronat, dins de les previsions legalment establertes, podra donar al
capital fundacional i al palrimoni futur, la inversió que, al seu judici, contribueixi al
millar compliment de les finalitats de la Fundació.
ARTICLE 38.- PRESSUPOST I EXERCICI ECONÓMIC.
El Patronat aprovara per cada exercici economlc segllent un pressupost anual, en el que
s'aplicaran els ingressos i les despeses, que podra ser modificat posteriorment mitjan~t
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acord del propi Patronat, per adequar-lo
puguín produir.
A aquests efectes, l'ex:ercici económic comprendra des del día 1
de desembre de cada any, data, aquesta última, que ho tancara

ARTICLE 39.- COMPTABILITAT DE LA FUNDACJÓ.

La Fundació portara la comptabilitat de la Fundació, d'acord amb la naturalesa de la
seva activitat i de manera que perrneti fer un seguiment de les operacions i facilitar
l'elaboració deis comptes anuals, portant per a alxó, com a mínim, els llibres a que fa
referencia l'article 313.2 de la Llei 412008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, re!atiu a les persones jurfdiques,

ARTICLE 40.- RENDICIÓ DE COMPTES I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Dintre deis sis primers mesos de cada exercici econornic, el Patronal aprovara els
comptes de lll Fundació, que hauran de ser finnades pel seu Secretari, amb el vist i plau
del Presiden!.

A aquests efectes el Patronal formulara, amb caracter anual i de fonna simultimia,

l'inventari, que haunl de reflectir la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, i els
comptes anuals, que estaran integrats per:
a) El balan~ de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especiticar amb
claredat els béns o els elements que s'integren en la dotaci6 o s6n

finao~ats

amb

aquesta dotació.
b) El compte de resultats.
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e) El comple d'eslat de situacíó de canvis en el patrimooi net.

d) El comple d'estat de situació de fluxos en efectiu i

e) La memoria de les activitats realitzades durant l'exercici i de la gestió economica del
patrimoni que sigui suficient per coneixer i justificar el c-0mpliment de les finalitats
fundacionals i deis preceptes legals, en la que es detallin els recursos procedents
d'altres exercicis que es trobin pendents de destí, els indicadors del c-0mpliment de
les finalitats fundaclonals i el detall de les societals participarles majoritariamenl,
wnb indicació del percentatge de partlcípació.

Aquests comples s'hauran de sotmetre a auditoria externa en la forma i suposits
previst-Os per l'article 333.11 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques.

ARTICLE 41.- REGIM DE PROTECTORAT.

Els comples anuals s'hauran de presenta! davant el Protectorat de la Oeneralitat de
Catalunya, dintre deis !renta dies següents a la seva aprovació, mitjan9anl els impresos
norm11litzats que a tal efecte estiguin reglamentAria111ent detenninats.

TÍTOLIV
MODIFICACIÓ 1 EXTINCIÓ

ARTICLE 42.· MODIFICACJÓ DELS ESTATUTS.

La modificació deis presents Estatuts requerira la previa aprovació del Patronal de la
Fundació, mitjan930t acord adoptal arnb el quonun de les dues terceres parts deis

27

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

Amb el codi segur de verificació T1139l10l31M15p es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

Data: 04/01/2021

Pàg. 36/ 43

FHl561336
/

02/2020

FUNDACIÓ PEL. FOMENT

SOClETAT D~L CONEIXEMENI'
CORNELLA

membrcs que integren el Patronal, en el qual es justificara la necessitat o conveniencia
de la mateixa, així com la ulterior aprovació del protectorat de la Generalitat, amb
caracter preví a la seva execució.

/

I

ARTICLE 43.- EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

L'extinció de la Fundació es produira, quan aixf ho acordi el seu Palronat, amb el
quorum de les dues terceres parts deis membres que integren el Patronat, per concórrer
alguna de les circumstáncies segOents:
Compliment Integre de les finalitats fundacionals.
-

Impossibilitat de complir les finalitats fundacionals, quan no sigui possible la
modifieació deis Estatuts.
L'absorció o la integració derivada d'un procés de fusió amb una o vades
Fundacions.
Les altres que estableixin Ja llei o els estatuts.

La dissolució pel compliment Integre de les finalitats fundacionals o per impossibilitat
de complir-les, quan no sigui possible la modificació deis estatuis, o per les nitres causes
que estableixin cls estatuts requercix acord motivat del Patronat que ha de ser aprovat
pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
També operara 111 seva extinció quan es dicli resolució judicial moiivada ordenant la
seva dissolució.
ARTCCLE 44.- SUCCESSIÓ UNIVERSAL.
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L'extinció de la Fundació detennina la cessió global de tots els actius i passius, la. qual
han de dur a tenne el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el

Protectorat.
Aquesta cessió global, un cop detenninals l'actiu i el passiu, i amb l'autorització previa
del Protectorat, es destinan\ a les entitats que estableix l'article 335.6 de la Llei 4/2008,
de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Cocti Civil de Catalunya, relntiu a les persones
jurídiques, amb preferencia per les domiciliades al municipi de Comellil de Llobregat i,
en el seu defecte, en la comarca del Baix Llobrcgat.

El Patronat designara l'entitat successora en Pacord d'extinció, atenent els anteriors
criteris.
L'ent1tat receptora deis béns sobrants ha de ser una altra fundació, tma entitat pública o
una altra eotitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similrus a les de Ja Fundació,
sempre que siguin entitats beneficiaries del mecenatge segons el que estableixi la
legislació fiscal aplicable.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldn\ procedir a la liquidació deis actius

i els passius, i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en l'apartat anterior.
Camella de Llobregat, juny 2020.

Antonio Salmón
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DOCUMENTO SIN CUANTIA
Números: 1,4.1,4.2,7,6
Honorarios: 174,6
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Document z1150r09382C10F signat
electrònicament i validat per CATCert

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. Aquesta escriptura
complementa i esmena l’escriptura pública atorgada el dia 24 d’abril
de 2018 davant la notària de Cornellà de Llobregat, senyora MaríaBlanca Rodríguez Coladas, núm. 343 del seu protocol, que al seu torn
complementa l’escriptura pública atorgada el dia 18 d’octubre de 2018
davant el notari de Cornellà de Llobregat, senyor Miguel-Ángel
Benedito Roig, núm. 795 del seu protocol.
Nom de la Fundació
Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement
Núm. d’inscripció 2125
Data Resolució 18/12/2020
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 30 de desembre de 2020
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