
ESTATUTS FUNDACIÓ LA VALL

TÍTOL I.- INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

ARTICLE 1r.-

La FUNDACIÓ LA VALL és una fundació subjecta a la legislació de la Generalitat

de Catalunya, i té per objecte la gestió, organització i funcionament de la Residència

d’Avis La Vall de Sant Llorenç de Morunys, i la realització d’altres serveis benèfics i

socials.

Seran beneficiaris de la fundació el col·lectiu de persones amb mancances

d’autonomia personal i/o problemes sanitaris que requereixen d’una atenció integral que

cobreixi les seves necessitats bàsiques de la vida diària. L’elecció dels beneficiaris

s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones

que reuneixin les següents regles:

1.- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir;

2.- Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que

complementàriament pugui acordar el Patronat.

ARTICLE 2n.-

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar i,

per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu pot adquirir, conservar, posseir,

administrar, alienar, permutar i gravar béns de tota mena; celebrar tot gènere d’actes i

contractes; concretar operacions creditícies; obligar-se; renunciar i transigir sobre béns i

drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir tots els procediments adients i

exercir lliurement tota classe de drets, accions i excepcions, davant de Jutjats i

Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, davant d’organismes i dependències de totes

les Administracions Públiques i altres Corporacions i Entitats.

ARTICLE 3r.-

La gestió de la Fundació es confia al Patronat, designat en la forma prevista en

aquests Estatuts, sense més limitacions que les previstes en la legislació vigent.

ARTICLE 4rt.-

El domicili de la Fundació radicarà a Sant Llorenç de Morunys, carretera de

Berga, n. 10.

El Patronat podrà traslladar lliurement el domicili a qualsevol altre lloc, amb

l’aprovació per part del Protectorat.

TÍTOL II.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ.

CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 5è.-

El govern, administració i representació de la Fundació es confia, de manera

exclusiva, al Patronat, nomenat d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts.



ARTICLE 6è.-

1.- El Patronat ostentarà la seva competència amb supremacia, exercirà les seves

facultats amb independència, sense més traves i limitacions que les establertes per les

lleis i els seus actes seran definitius i inapel·lables.

2.- En conseqüència, tant en el present com en el futur no podrà imposar-se al

Patronat, en l’adopció o execució de les seves resolucions de tot gènere, l’observança

d’altres requisits o formalitats que els expressament disposats en els presents Estatuts, a

excepció dels actes en que sigui necessària l’autorització, aprovació o ratificació del

Protectorat segons les disposicions vigents.

3.- Per tant, el Patronat podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics

sense necessitat de guardar especials formalitats ni de precisar l’autorització o la

intervenció d’Autoritats, Organismes o persones alienes a la Fundació, llevat del que

disposa la legislació vigent en matèria de formalitats, autoritzacions, aprovacions i

ratificacions del Protectorat.

4.- No caldran tampoc les esmentades formalitats, autoritzacions, aprovacions,

ratificacions o intervencions per a recaptar o percebre els dividends, rendes o interessos,

fruits, utilitats, productes, preus i cabals en general, que pertanyin o corresponguin a la

Fundació; ni perquè es cancel·lin o retirin, en tot o en part, els dipòsits de valors al seu

nom, que estiguin dipositats en Establiments bancaris o de qualsevol Administració

pública i d’altres Entitats Oficials, compresa la Caixa General de Dipòsits; ni perquè

s’exerceixin tots els drets que atribueixen els presents Estatuts.

ARTICLE 7è.-

1.- Els patrons han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon

administrador, d’acord amb la llei i aquests Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la

Fundació, actuant sempre en interès d’aquesta.

2.- Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del

24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,

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.

3.- Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la

bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització

pels danys produïts per raó d’aquest exercici.

CAPÍTOL SEGON.- EL PATRONAT.

Secció Primera.- COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT.

ARTICLE 8è.-

El Patronat de la Fundació serà exercit per les següents persones:

MEMBRES NATS:

1.- SR./SRA. ALCALDE/SSA PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT

LLORENÇ DE MORUNYS.

2.- SR. RECTOR DE LA PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS.

3.- EXCM. AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA.

4.- EXCM. AJUNTAMENT DE GUIXERS.



MEMBRES ELECTES:

1.- TRES persones nomenades pel Patronat a proposta del PLE MUNICIPAL de

l’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS, prèvia proposta al PLE per part del

Sr./Sra. ALCALDE/SSA.

2.- TRES persones nomenades pel Patronat a proposta del Sr. RECTOR de la

PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS, prèvia consulta d’aquest al Consell de

Pastoral en cas d’estar constituït.

ARTICLE 9è.-

1.- Els patrons que ho són per raó d’un càrrec podran ser substituïts per una

altra persona d’acord amb les regles d’organització de la institució de què es tracti.

2.- Les persones jurídiques han d’esser representades en el Patronat, d’una

manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció.

ARTICLE 10è.-

El Patronat elegirà, d’entre els seus membres, els càrrecs de President/a,

Vicepresident/a, Secretari/ària i Tresorer/a, sent necessari per a l’adopció d’aquests

acords, com a mínim, el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels membres del

Patronat. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de Vocals.

ARTICLE 11è.-

La duració del càrrec dels membres del Patronat serà de QUATRE ANYS.

Qualsevol membre del Patronat podrà ser reelegit.

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 les 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) Renúncia notificada al Patronat.

f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la

Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g) Per no assistència a tres reunions consecutives del Patronat sense causa

justificada. En aquest cas, per cessar el Patró caldrà un acord del Patronat, sent

necessari que amb anterioritat a que s’adopti pel Patronat qualsevol acord de

cessament, s’hagi donat trasllat a l’interessat d’un escrit on es detallin els fets imputats,

atorgant-li un termini no inferior a 5 dies naturals per a que pugui fer les al·legacions i

presentar les proves que consideri oportunes.

ARTICLE 12è.-

1.- Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria absoluta dels assistents,

sempre que hi assisteixin, com a mínim, les tres cinquenes parts dels membres del

Patronat. En cas d’empat en les votacions decidirà el vot de qualitat de la Presidència. La

majoria referida en aquest apartat, es fixa sense perjudici de les majories específiques

superiors que es determinen per actes concrets segons els presentes Estatuts o per la

llei.

2.- Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que integrin la

dotació serà necessari, com a mínim, el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels

membres del Patronat.



ARTICLE 13è.-

1.- El Patronat es reunirà, prèvia convocatòria i a iniciativa de la Presidència,

tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al 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.

2.- La reunió s’ha de convocar almenys amb set dies d’antelació respecte de la

data prevista perquè tingui lloc i la convocatòria 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.

3.- Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el

seu vot respecte d’actes concrets.

4.- El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,

multiconferència 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 de vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president o

presidenta. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que

hagin participat en la videoconferència i/o multiconferència.

5.- Per casos també excepcionals i concrets es preveu la possibilitat d’adoptar

acords mitjançant l’emissió del vot per comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà,

sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la

recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del

domicili social de la Fundació Privada La Vall i en la data de recepció del darrer dels vots

vàlidament emesos.

ARTICLE 14è.-

La Vicepresidència auxiliarà a la Presidència i la substituirà durant la seva

absència, malaltia o impossibilitat d’actuar.

ARTICLE 15è.-

El/la Secretari/ària és el fedatari/ària del Patronat, i com a tal, aixecarà les actes

de les reunions, que hauran de ser aprovades al final de les mateixes o a l’inici de la

següent, expedirà les certificacions que corresponguin amb el vistiplau del president/a o

per ordre, i en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exercirà les altres funcions que són inherents al seu càrrec i

custodiarà els llibres d’actes i tota la documentació administrativa del Patronat.

ARTICLE 16è.-

El/la Tresorer/a es farà càrrec de tot el que faci referència a la part econòmica del

Patronat, tindrà cura de portar al dia la comptabilitat i custodiarà els llibres

corresponents, a la vegada que prepararà la documentació corresponent per tal que el

Patronat pugui fer, formular i aprovar, en el seu cas, els pressupostos, l’inventari i els

comptes anuals de la fundació, en la forma prevista a la llei 4/2008, del llibre tercer del

Codi Civil de Catalunya.



ARTICLE 17è.-

El/la President/a i, en la seva absència, el/la 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 el 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.

Secció Segona.- COMPETÈNCIA.

ARTICLE 18è.-

1.- És competència del Patronat tot el que pertoca al govern, administració i

representació de la Fundació, sense cap excepció, així com la interpretació dels presents

Estatuts i la resolució de totes les incidències legals i circumstàncies que s’esdevinguin.

2.- Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu seran atribucions i facultats

del Patronat:

a) Ostentar la suprema representació de la Fundació, en tota mena de relacions,

actes i contractes, davant de totes les Administracions Públiques, Jutjats, Tribunals,

Magistratures, Corporacions, Organismes, Societats, entitats bancàries, persones

jurídiques i particulars de totes classes, exercint tots els drets, accions i excepcions i

seguint per tots els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos, i tots els

procediments, expedients, reclamacions i judicis que siguin competent o interessin a la

Fundació, atorgant, als efectes oportuns, els poders que siguin adients, amb les

limitacions previstes a l’article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008.

b) Acceptar les adquisicions de béns o drets per la Fundació i efectuar tota mena

d’actes i contractes d’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre

béns, mobles i immobles, àdhuc els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total

o parcial d’hipoteques, redempció i alliberament de drets reals i altres actes de rigorós

domini, amb les autoritzacions que en cada cas siguin necessàries segons la legislació

vigent.

c) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol

altres productes i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.

d) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses que calguin per

recaptar, administrar i protegir els fons amb què compti en cada moment la Fundació.

e) Realitzar les obres, bastir els edificis que cregui adients per als fins propis de la

fundació, decidint per sí sobre la forma adequada i sobre els subministraments de tota

mena, qualsevulla que sigui llur qualitat o quantitat, podent, amb absoluta llibertat,

utilitzar qualsevol procediment legal.

f) Fer, formular i aprovar, en el seu cas, els Pressupostos, l’inventari i els comptes

anuals de la Fundació.

g) Exercir, en general, totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i

defensa dels béns de la Fundació.

h) Organitzar i dirigir el funcionament intern i externs de la Fundació, establir els

Reglaments de tota mena que consideri adients; nomenar i separar el personal directiu,

facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol classe i assenyalar



llurs sous, honoraris i gratificacions, sense altres formalitats que les que

discrecionalment assenyali per a cada cas.

i) Vigilar, directament o mitjançant les persones que delegui, l’escaient aplicació de

les inversions que s’haguessin acordat i dirigir, regular o inspeccionar tots els serveis que

hom creï per als fins fundacionals, així com el seu funcionament i administració.

j) Totes les altres facultats i funcions que resultin pròpies de Patronat o inherents

a aquest òrgan, considerat el de suprema potestat i representació de la Fundació.

TÍTOL III.- PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC.

ARTICLE 19è.-

El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de béns, emplaçats

a qualsevol lloc.

La dotació de la fundació estarà integrada per:

a) Pels béns adscrits i aportats a la Fundació en ocasió de l’atorgament de la

carta fundacional.

b) Per les aportacions amb aquesta finalitat fetes pels fundadors o per altres

persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

c) Pels béns qualificats com a dotacionals per la pròpia fundació.

ARTICLE 20è.-

Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera

directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització dels objectius

benèfics de la Fundació.

ARTICLE 21è.-

El Patronat podrà, en qualsevol moment i quantes vegades calgui, segons escaigui

a la conjuntura, portar a terme les substitucions que consideri necessàries o adients en

els béns que formen el Patrimoni, amb el fi que aquest conservi i, si és possible,

augmenti el seu valor o rendiment, d’acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 22è.-

La fundació destinarà almenys el setanta per cent de les rendes i els altres

ingressos nets anuals que obtingui al compliment dels fins fundacionals, d’acord amb

allò previst a l’article 333-2 de la Llei 4/2008.

ARTICLE 23è.-

Per assegurar la guarda dels béns constitutius del Patrimoni de la Fundació

s’observaran les següents regles:

a) Els béns immobles i drets reals s’inscriuran en el Registre de la Propietat, a

nom de la Fundació.

b) Els valors es dipositaran a nom de la Fundació.

c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i

qualsevol altres documents acreditatius de domini, possessió, guarda o qualsevol altre

dret del qual en sigui titular la Fundació, seran custodiats en la forma que acordi el

Patronat.

d) Tots els béns de la Fundació seran inventariats.



ARTICLE 24è.-

L’exercici econòmic tindrà una durada de dotze mesos, i es tancarà cada any el

trenta-ú de desembre. Anualment, i en relació amb la data del dia de tancament de

l’exercici econòmic, el Patronat ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals

de manera simultània. L’inventari i els comptes anuals han d’expressar d’una manera

precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el

que estableix la llei.

Els documents esmentats per l’article 333-8 de la referida Llei 4/2008, hauran de

ser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la data del tancament de

l’exercici i signats pel secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta.

La presentació dels comptes al Protectorat s’ha de fer en el termini de trenta dies a

comptar de l’aprovació.

TÍTOL IV.- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.

ARTICLE 25è.-

Sense perjudici d’allò previst a l’article 335-1 de la Llei 4/2008, per a la

modificació dels presents Estatuts, caldrà els següents requisits:

Acord per majoria qualificada de les tres quartes parts dels membres del Patronat

i el vot favorable dels membres nats Sr./Sra. Alcalde/ssa President/a de l’Ajuntament de

Sant Llorenç de Morunys i Sr. Rector de la Parròquia de Sant Llorenç de Morunys, a més

de l’aprovació per part del Protectorat.

ARTICLE 26è.-

La Fundació es dissoldrà per les causes i amb els requisits previstos als articles

335-4 i 335-5 de la Llei 4/2008. En el supòsit de dissolució per la causa prevista a

l’apartat b de l’esmentat article 335-4, caldrà que l’acord del patronat sigui adoptat per la

majoria qualificada contemplada a l’article 25 dels presents estatuts.

ARTICLE 27è.-

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.

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 el

termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha

d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre

amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat

considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a

25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no

fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació. En primer

lloc i en tant en quant l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i la Parròquia de Sant

Llorenç de Morunys compleixin els requisits indicats en el present paràgraf, la cessió

global es destinarà a aquestes dues institucions a parts iguals, o només a una d’elles en

cas que únicament aquesta compleixi els esmentats requisits.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius,

i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.


