Guzmán Clavel i Jordá
NOTARI

Fecha: 28/10/2021 Nombre: 01575.21

Título: MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES-CESSAMENT I NOMENAMENT DE
CÀRRECS

Atorgat per la: FUNDACIÓ BARBOSA-PETIT

Numero MIL CINC CENTS SETANTA CINC

Elevació a públics d’acord socials: Modificacions estatutàries - i de finalitats
fundacionals – (amb refosa d’estatuts) – cessament i nomenament de
càrrecs -

A Mataró, el dia vint-i-vuit d’octubre de dos mil-vint-i-u.

Davant meu, Guzman Clavel Jordà, Notari de l’il·lustre Col·legi de Catalunya,
amb residència a la ciutat de Mataró ,

COMPAREIXEN:
La senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ, major d'edat, vídua, número
177, 1r 2a, i amb D.N.I. i N- I. F. número 38.754.186.-Z
I la senyora MARTA SANTANDREU VALIÑO, major d'edat, soltera,
autònoma - ensenyament divers, veïna de 0834O-Vilassar de Mar
(Barcelona), amb domicili al carrer Maria Vidal, número 115, bloc B, escala
2, 2n 4a, i amb D.N.I. i N.I.F. número 46.743.809-N

INTERVENEN:

La senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ, en nom í representació, en la
seva qualitat de Presidenta, i la senyora MARTA SANTANDREU VALIÑO en
nom i representació, en la seva qualitat de Secretaria, de l'Entitat "Fundació
BARBOSA - PETIT", domiciliada a 08302-Mataró, carrer La Riera, número
177 , 1º 2a, i amb número de C.I. F. G-67352500.
Constitueix el seu objecte:
-"Sensibilitzar en relació a la situació de les persones amb diversitat
funcional, persones amb malalties minoritàries, cròniques o amb risc de
patir-les i persones en situació de risc d'exclusió social, menors i majors
d'edat.
-Promocionar activitats i servei-s destinats a les persones que es
troben en les situacions mencionades anteriorment, mitjançant la realització
d'actuacions per part de la pròpia Fundació i, sobretot, a través del
finançament de projectes i iniciatives impulsades per tercers relacionades
amb els processos de cura i promoció del benestar de les persones amb
diversitat funcional, amb malalties minoritàries o cròniques i persones
situació de risc d'exclusió social, a fi d'afavorir l'obtenció del màxim grau
d'autonomia personal i d'integració social.
Fou constituïda, per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada
per mi, el Notari que subscriu la present, el dia 30 de novembre de 2018,
número 1598 de protocol.
Rectificada per una altra escriptura autoritzada per mi, el subscrit Fedatari,
el dia 14 de març de 2019, número 411 de protocol; i novament rectificada
per una altra escriptura autoritzada per mi, el subscrit Fedatari el dia 19 de
Juny de 2019, número 924 de protocol.
INSCRITA en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya en data 6 d'agost de 2019, amb el número 3.139.
El nomenament de la senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ, per el
càrrec de presidenta del Patronat de la Fundació, per al termini estatutari
de vitalici (en tant que Patrona fundacional), aixi com en l'acceptació del
càrrec, resulten de l'esmentada escriptura de constitució - i escriptures
d'esmena subsegüents-, les còpies autèntiques de les quals m'exhibeix.
Es troba facultada, més a més, per sengles acords de les reunions de
Patronat que es diran més endavant .
Manifesta la senyora TERESA MARIA PETIT SETO que es troba en
l'exercici del seu càrrec, que les seves facultats no li han estat revocades,
suspeses ni limitades, i que no ha variat la capacitat de la seva
representada, essent, al meu judici, suficients les facultats representatives
acreditades per a aquest atorgament.
I el nomenament de la senyora MARTA SANTANDREU VALIÑO per al
càrrec de Secretaria del Patronat de la Fundació, per al termini estatutari de
quatre anys, resulta de l'acord de Patronat que es dirà, i que per la present
s'eleva a públic.

Manifesta la senyora MARTA SANTANDREU VALIÑO que es troba en
l’exercici del seu càrrec, que les seves facultats no li han estat revocades,
suspeses ni limitades, i que no ha variat la capacitat de la seva
representada, essent, al meu judici, suficients les facultats representatives
acreditades per a aquest atorgament.
Les identifico per la seva documentació ressenyada, i tenen, a judici
meu, segons intervenen, la capacitat necessària per a atorgar aquesta
escriptura d'elevació a públic d’acords socials, i a tal efecte,

DIUEN I ATORGUEN:

PRIMER. - Que la senyora TERESA MARIA PETTT SETÓ eleva a públics
els acords socials continguts en la certificació que expedida per la senyora
MARTA SANTANDREU VALIÑO, com a Secretaria del Patronat de la Fundació,
amb el vistiplau de la senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ, com a
Presidenta del Patronat, en data 17 de setembre de 2021, em lliura i
incorporo a aquesta matriu, prèvia legitimació de les seves signatures, per
ser reconegudes en aquest acte. Els dits acords foren adoptats en la reunió
del Patronat de la "Fundació BARBOSA - PETIT", en sessió reunida el dia
divuit de novembre de dos mil vint, i es refereixen principalment a:
-Modificació dels articles 5 (relatiu a les finalitats fundacionals) i 6
(relatiu a les activitats ) dels Estatuts socials;
-Execució d'acords socials.
Aquests acords es donen aquí per reproduïts per evitar repeticions
innecessàries.
SEGON.- Que la senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ eleva a públics
els acords socials continguts en la certificació que expedida per la senyora
MARTA SANTANDREU VALIÑO, com a Secretaria del Patronat de la Fundació,
amb el vistiplau de la senyora TERESA MARIA PETIT SETÓ, com a
Presidenta del Patronat, en data 23 de juny de 2021, em lliura i incorporo a
aquesta matriu, prèvia legitimació de les seves signatures, per ser
reconegudes en aquest acte. Els dits acords foren adoptats en la reunió del
Patronat de la "Fundació BARBOSA - PETIT", en sessió reunida el dia dotze
de juny de dos mil vint-i-u, i es refereixen principalment a:
Acceptació de les renúncies dels següents Patrons: Senyora MONTSERRAT
RAMOS FRIAS (Secretaria del Patronat), senyor ESTEVE MONTASELL
JORDANA (Vice-president del Patronat), i senyora ELISABET DULCET VALLS
(Vocal del Patronat );
-Nomenament dels nous membres del Patronat: senyora
MONTSERRAT SERRA TORRENT (Vice-Presidenta); senyora MARTA
SANTANDREU VALTÑO (Secretaria); senyora CARLOTA CUENCA SERRA
(Vocal), i senyora JANA BRULLET BARBOSA (Vocal);

-Execució d'acords socials. Aquests acords es donen aquí per reproduïts per evitar repeticions
innecessàries
TERCER. - En relació a les modificacions estatutàries contingudes en
l’atorgament PRIMER precedent, les compareixents em lliuren un text dels
Estatuts de la Fundació, que recull les modificacions operades en virtut dels
acords elevats a públic en aquesta escriptura. Jo, el Notari, deixo unit a
aquesta matriu aquest text dels Estatuts de l'Entitat.
QUART. - Les compareixents, segons intervenen, accepten aquesta
escriptura.
De conformitat amb el que s'estableix a La LIei Orgànica de Protecció
de dades de caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament i el
Reglament General Europeu RGPD 2016/679 (UE) ¡ les compareixents
queden informades i accepten la incorporació de les seves dades als fitxers
automatitzats i no automatitzats existents a la Notaria, on s'hi conservaran
amb caràcter confidencial, amb la finalitat de complir la Normativa per a
autoritzar el present document, la seva facturació i posterior seguiment, la
comunicació per correu electrònic, la realització de les remissions d'obligat
compliment i la resta de les funcions pròpies de l'activitat notarial, per la
qual cosa la seva aportació és necessària i obligatòria.
Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris
per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o
succeeixi.
Poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant Notaria
autoritzant, situada a 08301-Mataró, La Riera, nº 92-96, 1r. Així mateix,
tenen dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
Llegeixo aquesta escriptura a les compareixents, advertint-les del
dret que les assisteix a fer-ho elles mateixes, del qual no en fan ús, itrobant-la conforme, donen el seu consentiment al contingut de la mateixa,
es ratifiquen i signen amb mi.
I jo, el Notari, del present document, redactat
en cinc folis de paper timbrat d'ús exclusiu per a documents notarials,
números el del present i els quatre posteriors en ordre correlatiu, en dono
fe.

Hi ha les firmes de les compareixents. Signat, firmat i rubricat: GUZMAN
CLAVEL JORDÀ. Hi ha el segell de la notaria

SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS

CERTIFICAT DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

La Sra, MARTA SANTANDREU I VALIÑO, major d'edat, amb DNI 46743809N,
com a secretaria de la FUNDACIÓ BARBOSA-PETIT, amb NIF G67352500, i
domicili al carrer la Riera, 177, 1r 2a, de Mataró (Barcelona), inscrita al
Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i entitats amb
número 3139.

CERTIFICA

Que en data 18 de novembre de 2020, el Patronat de la Fundació,
degudament constituït, a la seu de l'entitat, ha acordat, per unanimitat, els
següents acords:
- Atès que s'observa la necessitat de modificar els fins fundacionals de la
Fundació, i en conseqüència, les activitats que es desenvolupen.
- Vist que el Patronat és competent per modificar els Estatuts, d'acord amb
l'article 32 dels Estatuts,

Primer-. Modificar l'article 5, situat al capítol II, referent a les finalitats
fundacionals. El text anterior deia el següent:

Article 5. Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte: Promoció, organització i realització de
tota classe d'activitats í serveis per a persones amb diversitat
funcional, persones amb malalties minoritàries, cròniques o amb
risc de patir-les i persones situació de risc o d'exclusió social, ja
siguin menors d'edat o hagi arribat a la majoria, per les seves
famílies, cuidadors i el seu entorn a fi que obtinguin el màxim
grau d'autonomia personal i d'integració social.

El text modificat quedarà de la següent manera:
Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:
- Sensibilitzar en relació a la situació de les persones amb diversitat
funcional, persones amb malalties minoritàries, cròniques o amb risc de
patir-les i persones situació de risc o d'exclusió social, menors i majors
d'edat.
- Promocionar activitats i serveis destinats a les persones que es troben en
les situacions mencionades anteriorment, mitjançant la realització
d'actuacions per part de la pròpia Fundació i, sobretot, a través del
finançament de projectes i iniciatives impulsades per tercers relacionades
amb els processos de cura i promoció del benestar de les persones amb
diversitat funcional, amb malalties minoritàries o cròniques i persones en
situació de risc d'exclusió social, a fi d'afavorir l'obtenció del màxim grau
d'autonomia personal i d'integració social.
Segon-. Modificar l'article 6, situat al capítol II, referent a les activitats que
duu a terme la Fundació. El text anterior deia el següent:

Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el
que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme
la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense
ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

a) Crearà o promourà un Hospital de Dia per a persones amb malalties
cròniques, minoritàries i per a persones amb diversitat.funcional.
b) Constituirà o promourà la dotació de beques de tractament/assistència
per als beneficiaris.
c) Organitzarà campanyes d'informació i de divulgació per sensibilitzar la
societat sobre la situació dels afectats de malalties cròniques, minoritàries i
diversitat funcional, així com per les persones en situació de risc o exclusió
social.
d) Facilitarà orientació i assessorament a les mateixes persones i llurs
famílies.
e) Vigilarà les gestions de tercers pel que fa a funcions tutelars, ja sigui com
a tutor, protutor, curador o administrador dels seus bens, en els casos en
que, prèvia la corresponent resolució judicial, la Fundació accepti portar-la a
terme d'acord amb els mitjans econòmics i personals de que disposi.
f) Podrà instal·lar i administrar residències, tallers ocupacionals, centres de
dia, serveis a la llar, etc.

g) Realitzarà tractaments especialitzats als usuaris que els necessitin
h) Promourà la recerca en els àmbits del seu objectiu. Promourà i
col·laborarà amb activitats d'investigació i recerca i desenvolupament
(I+D+R).
i) Promourà activitats docents en els àmbits del seu objectiu. Organitzarà
activitats de formació, assessorament, comunicació tan per a professionals
com per usuaris i les seves famílies.
La Fundació podrà portar a terme les activitats pròpies del seu objecte ja
sigui directament ja en forma indirecte, mitjançant la constitució de
societats o la participació per qualsevol títol en d'altres ja existents, sempre
que les unes i les altres tinguin una finalitat anàloga o complementària a les
de la Fundació, i d'acord amb allò que preveu la Llei.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme
segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, sí
escau, dels permisos o llicències pertinents.

El text quedarà de la següent manera:
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el
que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme
la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense
ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

a) Organitzarà campanyes d'informació i de divulgació per
sensibilitzar la societat sobre la situació dels afectats de malalties
cròniques, minoritàries i diversitat funcional, així com per les
persones en siluac¡ó de risc o exclusió social.
b) Promourà la recerca en els àmbits del seu objectiu. Promourà i
col.laborarà amb activitats d'investigació i recerca i
desenvolupament (I+D+R).
c) Finançarà econòmicament projectes que responguin a les
finalitats de la Fundació i que destaquin per la seva funció social, a
fi d'ajudar al desenvolupament dels mateixos. Aquesta dotació
econòmica es farà a través de donacions o beques.
d) Premiarà periòdicament projectes i iniciatives socials relacionades
amb les finalitats de la Fundació.
e) Facilitarà orientació i assessorament a les persones destinatàries
de l'acció social de la Fundació i a llurs famílies.

f) Podrà instal·lar i administrar residències, tallers ocupacionals,
centres de dia, serveis a la llar, etc.
g) Promourà activitats docents en els àmbits del seu objectiu.
Organitzarà activitats de formació, assessorament, comunicació tant
per a professionals com per usuaris i les seves famílies.

La Fundació podrà portar a terme les activitats pròpies del seu
objecte, ja sigui directament ja en forma indirecte, mitjançant la
constitució de societats o la participació per qualsevol títol en
d'altres ja existents, sempre que les unes i les altres tinguin una
finalitat anàloga o complementària a les de la Fundació, i d'acord
amb allò que preveu la Llei.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a
terme segons les normes que les regulen específicament,
mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Tercer.- Que totes les propostes es van aprovar per la majoria necessària
dels socis presents i representats, donant així compliment als requisits
establerts per a la modificació d'estatuts.

Quart.- Facultar a la Sra. Presidenta TERESA M. PETIT I SETÓ perquè elevi
aquesta modificació a escriptura pública.

Cinqué.- Donar compte de la modificació al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.

FAIG CONSTAR que l'acta de la sessió es va aprovar al final de la mateixa
reunió.
I per a que així consti, i produeixi els efectes oportuns, emeto aquesta
certificació el 17 de setembre de 2021, a Mataró, amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta.
Vist-i-plau,
Marta Santandreu i Valiño
Secretaria

Teresa M. Petit i Setó
Presidenta

CERTIFICAT DE RENOVACIÓ DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
BARBOSA I PETIT

La Sra. MARTAS SANTANDREU I VALIÑO, major d’edat, amb DNI
46743809N com a secretaria de la FUNDACIÓ BARBOSA-PETIT, amb NIF
G67352500 i domicili al carrer La Riera numero 177 1º 2a de Mataró,
inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i entitats
amb numero 3139
CERTIFICA

Que amb data 18 de novembre de 2O2O, MONTSERRAT RAMOS FRÍAS,
secretaria de la Fundació, va presentar la seva renúncia al càrrec.
Que en data 19 de març de 2021, ESTEVE MONTASELL JORDANA,
vicepresident de la Fundació, va presentar la seva renúncia al càrrec.
Que en data 28 de maig de 2021, ELISABETH DULCET I VALLS, vocal de la
Fundació, va presentar la seva renúncia al càrrec.
Que en data 12 de juny de 2O21, el Patronat de la Fundació, degudament
constituït, a la seu de l'entitat, ha acordat per unanimitat els següents
acords:

PRIMER - Acceptar les renúncies de la Sra. MONTSERRAT RAMOS FRÍAS
com a Secretaria de l'entitat i del Sr. ESTEVE MONTASELL IORDANA com a
vicepresident de la Fundació i de la Sra. ELISABET DULCET I VALLS com a
vocal de la Fundació.
SEGON - Aprovar conforme als estatuts i amb els quòrums necessaris la
renovació del pa nat de la Fundació. El patronat queda doncs constituït amb
la següent composició:

- Presidenta Vitalicia: TERESA M. PETIT i SETÓ
- Vicepresidenta Vitalicia: MONTSERRAT SERRA i TORRENT
- Secretaria: MARTA SANTANDREU I VALIÑO
- Vocal: CARLOTA CUENCA i SERRA
- Vocal: JANA BRULLET i BARBOSA

Les circumstancies personals de les mateixes són les que segueixen:
- Na TERESA M. PETIT i SETÓ, major d'edat, de nacionalitat espanyola, amb
DNI 38754186Z i domicili al carrer La Riera num. 177, 1-er 2a de Mataró
(Barcelona)

- Na MONTSERRAT SERRA ¡ TORRENT, major d'edat, de nacionalitat
espanyola, amb DNI 38806710Y i domicili al carrer Sant Sadurní núm. 13
de Mataró (Barcelona)
- Na MARTA SANTANDREU I VALIÑO, major d'edat, de nacionalitat
espanyola, amb DNI 46743809N i domicili al carrer Maria Vidal núm. 115 B
2 PO 2on 4a de Vilassar de Mar
- Na CARLOTA CUENCA i SERRA, major d'edat, de nacionalitat espanyola,
amb DNI 38877692X i domicili al carrer Sant Sadurní núm. 13 de Mataró
(Barcelona)
- Na JANA BRULLET i BARBOSA, major d'edat, de nacionalitat espanyola,
amb DNI 39970096Y i domicili al carrer Pujol núm. 24 1er pis de Mataró
(Barcelona)
Les membres del Patronat, essent presents en l'acte esmentat, accepten els
càrrecs al seu favor deferits i manifesten no trobar-se en cap causa
d'incompatibilitat, prohibició legal per a exercir-los, ni en cap de les altres
establertes a l'article 332-3 de la Llei 4/2OOB, de 24 d'abril.

SEGON.- Facultar a la Sra. TERESA M. PETIT i SETÓ per a que en nom i
representació de la FUNDACIó BARBOSA-PETTT atorgui l'escriptura
d'elevació a públic dels presents acords.
Igualment, facultar a la Sra. Teresa M. Petit i Setó i al Sr. Victor Manuel
García Souto, per a que en nom i representació de la Fundació BarbosaPetit, puguin presentar i atorgar, tota classe de documents privats que
siguin pertinents per portar a terme totes les actuacions que siguin
necessàries en l'àmbit administratiu, en particular les quals puguin ser
requerides per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o per qualsevol altre
òrgan de la mateixa administració o qualsevol altra administració pública.

TERCER.- Aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la present sessió.

I per a que així consti, i produeixi els efectes que corresponguin, lliuro
aquesta certificació, a 23 de juny de 2021.

Vist i Plau
Secretaria

Presidenta

Marta Santandreu i Valiño

Teresa M. Petit i Setó

ESTATUTS

CAPíTOL 1

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació. naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els
rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la
realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.
La fundació es denomina Fundació BARBOSA - PETIT.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada
indefinida.

Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Mataró 08302, carrer La
Riera, núm. 177, pis 1º2ª.

Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No
obstant això, pot actuar a la del territori de l'Estat espanyol així com a
escala internacional.

Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat
jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura
pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya.

La Fundació 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 adopti el Patronat en
l’exercici de les seves funcions.

CAPíTOL II

Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:
- Sensibilitzar en relació a la situació de les persones amb diversitat
funcional, persones amb malalties minoritàries, cròniques o amb risc de
patir-les i persones situació de risc o d’exclusió social, menors i majors
d'edat.
- Promocionar activitats i serveis destinats a les persones que es troben en
les situacions mencionades anteriorment, mitjançant la realització
d'actuacions per part de la pròpia Fundació i, sobretot, a través del
finançament de projectes i iniciatives impulsades per tercers relacionades
amb els processos de cura i promoció del benestar de les persones amb
diversitat funcional, amb malalties minoritàries o cròniques i persones en
situació de risc d'exclusió social, a fi d'afavorir l'obtenció del màxim grau
d'autonomia personal i d'integració social.

Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en
col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el
que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme
la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense
ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

a) Organitzarà campanyes d'informació i de divulgació per sensibilitzar la
societat sobre la situació dels afectats de malalties cròniques, minoritàries i
diversitat funcional, així com per les persones en situació de risc o exclusió
social.
b) Promourà la recerca en els àmbits del seu objectiu. Promourà i
col·laborarà amb activitats d'investigació i recerca i desenvolupament
(l+D+R).
c) Finançarà econòmicament projectes que responguin a les finalitats de la
Fundació i que destaquin per la seva funció social, a fi d'ajudar al
desenvolupament dels mateixos. Aquesta dotació econòmica es farà a
través de donacions o beques.
d) Premiarà periòdicament projectes i iniciatives socials relacionades amb
les finalitats de la Fundació.

e) Facilitarà orientació i assessorament a les persones destinatàries de
l'acció social de la Fundació i a llurs famílies.
f) Podrà instal·lar i administrar residències, tallers ocupacionals, centres de
dia, serveis a la llar, etc.
g) Promourà activitats docents en els àmbits del seu objectiu. Organitzarà
activitats de formació, assessorament, comunicació tant per a professionals
com per usuaris i les seves famílies.
La Fundació podrà portar a terme les activitats pròpies del seu objecte, ja
sigui directament ja en forma indirecte, mitjançant la constitució de
societats o la participació per qualsevol títol en d'altres ja existents, sempre
que les unes i les altres tinguin una finalitat anàloga o complementària a les
de la Fundació, i d'acord amb allò que preveu la Llei.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme
segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si
escau, dels permisos o llicències pertinents.
Article 7. Reqles bàsiques per a l'aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de
destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la
legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitats econòmiques, actes,
contractes, operacions i negocis lícits, sense mes restriccions que les
imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
Son beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:
Persones amb diversitat funcional, persones amb malalties minoritàries,
cròniques o amb risc de patir-les i persones amb risc d'exclusió social, ja
siguin menors d'edat o hagi arribat a la majoria, per les seves famílies,
cuidadors i del seu entorn.
Son beneficiaris dels ajuts i serveis de la Fundació les persones
assenyalades a l'article 5 d'aquests Estatuts..
L'elecció dels beneficiaris l'ha de dur a terme el Patronat, d'acord amb els
principis d'imparcialitat i no-discriminació, i també segons criteris de:
a) Gravetat de la patologia
b) Edat
c) Domicili
d) Nivell econòmic

e) Temporalitat
f) Urgència assistencial
g) Altres criteris

CAPíTOL III

Régim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins
fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la
Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació, i
c) 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
s de di,
10.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al
compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o
gravats a títol onerós i respectant les condicions pels fundadors o els
aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de
revertir en l'adquisició o el millorament d'altres béns tot aplicant el principi
de subrogació real.
1O.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir
totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a
terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al
protectorat en que faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha
d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la
necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió.
També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es
reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.
10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de dísposició o
gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades
documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de

comptar amb la informació adequada per prendre la decisió
responsablement.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de
disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària
c) Si els béns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions
públiques o s'han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb
el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les
modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
10.6. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències, llegats
o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix
el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada de dues terceres
parts dels patrons amb el compliment dels requisits legalment previstos. En
cas d'empat el vot del president serà diriment.
10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin
l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços
del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per
raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

Article 11. Régim comptable
11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d'inventari i de
comptes anuals.
11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els
comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de
l'exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat
generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin
aplicables.
L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d'estai de situació de fluxos en efectiu ¡

e) la memòria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s'han
de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que
aquests han rebut, com també els recursos procedents d'altres
exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades
majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció
dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut
mínim de la memòria dels comptes anuals.
11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de
tancament de l’exercici, els comptes anuals, els quals ha de presentar en la
forma prevista legalment, al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per
al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació,
1 1.6. El Patronat 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 ànim de lucre, de conformitat amb la 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 circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè
els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels
patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha
alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella
que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en el
termini màxim de 3O dies a comptar de la petició, a fi d'acordar de forma
motivada la realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol·licitada.
Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb
aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme l'auditoria, els patrons interessats
poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb el que estableix el
Codi civil de Catalunya.
Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d'estar integrats per:
a) Les rendes i rendiments produïts per l'actiu,
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no
hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La
resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit de finalitats o bé a
l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels
ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el
Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se
directament a la consecució dels fins fundacionals.
L'aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les
finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis
a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans
delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o
gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts
durant l'exercici.
Article 15. Participació en societats
La Fundacio pot constituir societats i participar-hi sense necessitat
d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat
personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 3O dies
l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin,
directament o indirectament, el control de societats que limitin,la
responsabilitat dels socis.
En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de
societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPíTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat
El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la
representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries
per a la consecució dels fins fundacionals.
Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques
i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 10 membres.
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat
d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir
funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat
condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socio-econòmic
o per delictes de falsedat.
Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una
manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb
les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el
corresponent òrgan competent.
Article 18. Designació. renovació i exercici del càrrec
El primer Patronat s'ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments
de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat
amb la majoria exigida a l'article 26.
El patronat pot nomenar, si s'escau, patrons d'honor, sense els deures ni
obligacions inherents al càrrec de patró, a persones, entitats, o institucions
que per la seva incidència ciutadana i la coincidència amb les finalitats de la
fundació donin prestigi i en facilitin la seva presencia social.
El títol de patró d'honor donarà dret a rebre la memòria anual, la informació
sobre les activitats de la fundació i les seves publicacions.
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són
reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. A excepció de la
presidenta fundacional, Sra. Teresa Maria Petit i Setó, que serà un càrrec
vitalici.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel
qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat.
La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè
s'exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels
mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat
expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la
legislació aplicable.

Article 19. Gratuitat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització
pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del
càrrec.

Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament
atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins
fundacionals, sense més excepcions que les en la legislació aplicable i en
aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests
estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen
al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L' elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren
els comptes anuals
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment,
tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació,
llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un
preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer
apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions
aprovades pel Patronat
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció
d'una declaració responsable
i) L'adopció i formalització de les declaracions responsables

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les
autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions
que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. Règim de convocatòria
21.1 . El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l'any,
i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat
d'aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del
seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per el
bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti
una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer
dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2. Et Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferéncia, multi-conferéncia o qualsevol altre sistema que no impliqui la
presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la
identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat 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 patrons assistents aquells que hagin participat en la
multiconferéncia i/o videoconferéncia. La convocatòria de les reunions
correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells
assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden
prendre acords vàlids.
21.3. La reunió s'ha de convocar almenys amb 30 dies d'antelació respecte
de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 22. Càrrecs
El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o
vicepresidenta, un tresorer i
un secretari o secretària que haurà de tenir la condició de patró. Els patrons
que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.
Article 23. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats
següents:
a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir, suspendre i
aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas
d'empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la
normativa aplicable.
Article 24. El secretari o secretària
El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat
i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i lliura els certificats amb el
vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del
vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al
seu càrrec.

Article 25. El tresorer o tresorera

El Patronat podrà nomenar un tresorer/a, el qual realitzarà les funcions
administratives pròpies del règim comptable de la Fundació establertes en
l'article 11 d'aquests Estatuts, sense perjudici de les facultats exclusives
establertes en l'article 20 a favor del Patronat. Alhora, el Patronat podrà
delegar i facultar en el tresorer o tresorera qualsevol altre funció o
encomanda que consideri necessària i no sigui contrària als presents
Estatuts.

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en
persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat dels
patrons.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons
el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perquè té la
titularitat d'un càrrec d'una institució, pot actuar en nom seu la persona que
pugui substituir-lo segons les regles d'organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels
assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el
vot de qualitat del president/a.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense
vot, les persones que consideri convenient convidar-hi.
Article 27. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de la majoria qualificada (2/3 dels membres)
dels patrons assistents per a l'adopció dels següents acords:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els
comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment,
tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat
que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu
que sigui almenys el de cotització.
e) Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte
corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
f) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
g) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
h) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
i) Els que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat o l'adopció
d'una declaració responsable.

j) L'adopció i formalització de les declaracions responsables.
k) Nomenament de nous patrons i cobriment de les vacants.

Article 28. De les actes
De cada reunió, el secretari/ária n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha
d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les persones assistents, un resum
dels assumptes tractats, les intervencions de que s'hagi sol-licitat que quedi
constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions
i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ária amb el
vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació
d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No
obstant això, els acords tenen força executiva des del moment de la seva
adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l'hora
d'adoptar l'acord, que no són executius fins a l'aprovació de l'acta. Si són
d'inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la
inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d'actes en el qual constin totes les que
hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 29. Conflicte
Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d'acord amb l'article 312-9.3,
només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment
acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació
sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans dur a terme
l'operació, el Patronat ha d'adoptar una deliberació responsable i ha de
presentar-la al Protectorat juntament amb la pertinent documentació
justificativa, d'acord amb el que disposa l'article 332-13.

Article 30. Cessament

1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o
extinció, en el cas de persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part
del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e) Renuncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per
danys a la Fundació o decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
h) Cessament d'un membre per motius deontològics, ideològics que no
estiguin en la línia d'actuació de la Fundació
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes
establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes
davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPíTOL V
Regulació d'altres òrgans. Composició i funcions

Article 31. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció
executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en
que la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte
que determini clarament les tasques laborals o professionals que es
retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de
patró.
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren
adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les
seves funcions.
El director/a podrà assistir a totes les reunions del Patronat a que se'l
convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot, exceptuant el cas en
que a la vegada sigui patró.

CAPíTOL VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en
l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria
expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la
dissolució o extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat
d'acord amb la legislació aplicable.
Article 33. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o
impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i
que el Patronat n'acordi la modificació.
b) ll·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada
per una sentència ferma.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
e) Per decisió de la majoria absoluta del patrons.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
En el moment de la seva dissolució i liquidació, el Patronat podrà optar per
un dels dos sistemes de liquidació següents (assenyalats com a "A)" i "B)" a
continuació):
A) Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat
adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i
l'ha d'aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur
a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el
Protectorat.
El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o entitats sense
ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats
públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser
entitats beneficiàries del mecenatge, d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser
autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.
B) Cessió global
1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat
adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 27 d'aquests estatuts i ha
de ser aprovada pel Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de
dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el
Protectorat.
L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la
Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l'actiu i el passiu, s'ha
de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb
l'autorització prèvia del Protectorat, s'ha d'adjudicar el patrimoni a altres
fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de

la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries
del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la
legislació fiscal vigent.
3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i
els passius, i a l'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació establerta
en l'apartat 2.

DILIGÈNCIA
Faig constar que aquests estatuts s'han modificat mitjançant acord del
Patronat, durant la sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2O20.

Vist-i-plau,
Marta Santandreu i Viaño

Teresa M. Petiti Setó

Secretaria

Presidenta

CONCORDA AMB EL SEU ORIGINAL que amb el número d'ordre
al principi indicat, figura en el meu protocol general corrent d'instruments
púb1ics, on resta anotat. I a utilitat de l'entitat “FUNDACIÓ BARBOSAPETIT", EXPEDEIXO CÒPIA, estesa en tretze fulls de paper exclusiu notarial,
números el del present i els dotze posteriors en ordre correlatiu, als quals
s'afegeix un altre full tan sols per a la constància d'inscripcions i notes, que
signo, firmo, i rubrico i segello a MATARÓ, a dos de novembre de dos mil
vint-i-u. EN DONO FE.
Full agregat a l'escriptura Numero 01575/2021 del senyor GUZMAN CLAVEL
JORDA per a la consignació de notes per Registres i Oficines Publiques.

