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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

CAPÍTOL I

Denomínació, naturaIesa, durada, domicili, ámbit d'actuació

i régim jurídic

Article 1. Denominado, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ánim de lucre que té el

patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma

permanent a (a realttzació de les fínalítats d'interés general previstes

en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Privada -P.

i P. Pizarroso".

La Fundació té vocació de permanencia i es constitueíx amb

durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda flxat a la ciutat de Barcelona

(08029), Avinguda Josep de Tarradellas, núm.46, pis 5é, porta 4a.

El Patronat podrá estabür delegacions de la Fundació en altres



\

ciutats per a millor compliment deis fins.

Articie 3. Ámbit <factuado

La Fundació exerceix les seves funcions majoritáriament a

Catalunya, sense perjudici de divulgar i oferir les seves fínalítats a

persones residents a altres Comunitats Autónomes i de la seva

participado o cooperado amb Entitats u Organismes Nacionals i

Internacional púbiics o privats, dependents de Governs estrangers

o no governamentals, prévies les autoritzacions pertinents donat el

cas.

Articie 4. Régim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica propia i gaudeix de plena

capacitat jurídica amb ia inscripció de la carta fundacional en el

Registre de Fundacions de ia Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la

carta fundacional, expressió de la voiuntat del seu fundador, per les

disposicions legáis que ii son d'apiicació, per les establertes en

aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l'exercici de

les seves funcions.
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CAPÍTOL ii

Fínalítats fundacionals í actívitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte:

1r) La investigado, recerca i divulgado deis coneixements

biomédics, ei seu foment, comencant per incidir i per estimular la

formado de futurs professionals d'aquestes tasques, que son el

estudiants universitaris,

2n) Promoure ia realització d'estudis ciínics, epidemiológics i

psicosocials oríentats a facilitar la obtendó de benefids tangibles en

la salut Dits estudis hauran preferiblement de referir-se a variables

clíniques fináis (tal com supervivencia, qualitat de vida...) mes que a

variables intermedies o subrogades (determinacions de laboratorí,

etc.).

Article 6. Actívitats

Per a la consecució deis fins fundacionals, (a Fundació

desenvoiupa les actívitats que el Patronat considera necessáríes
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directament ¡/o en col laborado 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

Fundado desenvoiupa les activitats que s'enumeren a continuado:

1.-) De manera molt específica, la concessió de beques, ajuts,

premis, distincions, etc., per a la realització d'estudis universitaris

dintre de les Facuítats compreses com a ciéncies de la salut

(Medicina, Farmacia, Biología, Psicología i Infermeria), en qualsevol

deis cicles formatius dissenyats per les Universitats.

2.-) Oferir ajuts per estudis o treballs científics en relació amb

Íes ciéncies de la salut en hospitals, en centres d'investigació

biomédics, etc.

3.-) Col-laborar en tota mena d'activitats dirigides a la

promoció i difusió deis coneixements biomédics i de les ciéncies de

la salut.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de

dur a terme segons les normes que les regulen específicament,

mitjancant l'obtenció, si escau, deis permisos o llicéncies pertinents.

Article 7. Regles básiques per a l'aplicació deis recursos a les

fínalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat

s'han de destinar al compliment deis fins fundacionals dins els límits

establerts per la legislado vigent.
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La Fundado pot realitzar tot tipus d'activitat económica, actes,

contractes, operacions i negocis lícits, sense mes restriccions que

les imposades per la legislado aplicable.

Així dones, amb carácter enunciatiu i no limitatiu, podrá adquirir,

conservar, posseír, administrar, disposar, alienar, gravar i permutar

béns de totes classes; celebrar tota mena d'actes i de contractes;

contraure obligacions, renunciar i transigir béns i drets, així com

promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que siguin

oportuns i exercitar llíurement tota classe de drets, accions i

excepcions davant els Jutjats i Tribunals ordínaris i especiáis, i

organismes i dependéncies de {'Administrado Pública i qualsevol

altre de l'Estat, Comunitats Autónomes, Provincia, Munidpi i demés

Corporacions i Entitats.

Article 8. Regles básiquespera la determinado deis benefíciaris

Son benefíciaris de la Fundado els col-lectius següents:

1 r) Les persones amb els mérits académics suficients que els

permetin seguir estudis en Facuítats universitáries de Tarea

biomédica i que els faltin els necessaris recursos económics.



2n) Les persones amb capacitat i quairtats personáis,

academiques i professionais sufícients per a desenvolupar

investigado i recerca biomédica i estudis clínico-epidemiológics i

psicosocials.

3r) També serán benefíciaris les entitats publiques, privades o

collectius que estiguin ¡dentfficats amb aquelles tasques i objectius,

que fomentin i treballin envers les finafitats fundacionals.

L'elecció deis benefidaris I'ha de dur a terme el Patrónat,

d'acord amb els principis d'imparcialitat i no discriminado, segons els

criteris que s'establiran en les convocatónes publicades en

consonancia amb lo establert o determinat per el Patronal

Ningú podrá imposar al Patronat l'atribució deis beneficis de la

Fundado a persones o institucions determinades. En aquest sentit,

es realitzaran les convocatónes de forma pública, amb ¡nclusió deis

requis'rts exigibles per a cada tipus d'ajuda i en cada una de les

convocatóries.

El Patronat podrá, quan ho consideri d'interés, establir concerts

o convenis-programes amb persones físiques o jundiques per a

desenvolupar les activitats fundacionals.
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CAPÍTOL Eli

Régím económic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats económiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment deis

fins fundacionals. El patrimoni está integrat:

a) peí capital fundacional, constituTt per la dotado inicial de

30.000 € (trenta mil euros), que consta a la carta fundacional.

b) per tots els béns i drets de contingut económic que accepti i

rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i

c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres

béns incorporáis al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o

concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1 L'alienadó, el gravamen o qualssevol altres actes de

disposició deis béns i drets que integren el patrimoni fundacional

s'ha de fer a tftol onerós i respectant les condicions deis fundadors o
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deis donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha

de reinvertir en Fadquisició d'aitres béns i drets que se subroguin en

Iloe deis alienáis o en la millora deis béns de la Fundació, o bé en

augmentar el patrimoni fundacional.

10.2 La necessitat i la conveniencia de les operacions de

disposició 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 informado adequada per prendre

la decisió responsabiement.

10.3 El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de

disposició o gravamen a qué es refereix l'apartat 1 d'aquest article

en el termini de trenta dies hábils a partir del moment en qué es fan.

10.4 Es requereix previa autorització del Protectorat per fer

actes de disposició, gravamen o administrado en els casos

següents:

a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb

diners procedents de subvencions publiques,

b) si el donant ho ha exigit expressament,

c) si ho estableix una disposició estatutaria,

d) si el producte de l'operació no es reinverteix totalment en el

patrimoni de la Fundació.

10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de

conformitat amb el que aconseliin la conjuntura económica í la

legislado vigent, les mod'rñcacions convenients en les inversions del
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patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns i

drets que constitueixin el patrimoni fundadonal i per a l'acceptació

d'heréncies, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el

capital fundacional, quina adquisició comporti l'assumpdó de

cárregues o obiígacions per a la fundado, s'exigeix el vot favorable

del Patronat amb la majoria del article 26 d'aquests estatuís, i el

compliment deis requisíts legalment previstos.

Article 11. Régim comptable ¡documental

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 Fundado ha de fer l'inventari i ha de

formular els comptes anuals de manera simultánia i amb data del día

de tancament de I'exercici económic, 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.



11.3. Els comptes anuals formen una unitat i están integrats per:

a) el batane de situado,

b) el compte de resultáis,

c) el compte d'estat de situado de canvis en el patrimoni net,

d) el compte d'estat de situado de fluxos en efectiu i

e) la memoria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar

la informado continguda en el balan? i en el compte de resultáis, i

s'han de detallar les actuacions real'itzades en compiíment de les

fínalitats fundacionals i concretar el nombre de benefíciaris i els

servéis que aquests han rebut, com també els recursos procedents

d'altres exercicis pendents de destinado, si n'hi ha, i les societats

participades majorrtáriament, amb indicado del percentatge de

participado.

11.4. El Patronat ha d'aprovar dintre deis 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 dipósit en el termini de 30 dies a

comptar de la seva aprovació.

11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les

inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valore,

un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta

10
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que han de seguir les entitats sense ánim de lucre, de conformitat

amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora.

11.6. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria

externa quan es donen les circumstáncies legalment previstes.

Encara que no es produeixin les circumstáncies legalment

previstes perqué els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria, si

una tercera part deis patrons la demana per raons justificades,

perqué considera que hi ha alguna circumstáncia 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 máxim d'una setmana

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'audrtoria, els patrons

interessats poden adregar la seva petició al Protectorat, d'acord amb

el que estableix l'article 332-8.4 del Codi civil de Catalunya, relatiu a

les persones jurídiques.

11



Article 12. Recursos anuals

Els recursos económics anuals de la Fundado han d'estar

integrats per:

a) les rendes í rendlments produíts per l'actiu,

b) els saldos favorables que puguin resultar de les activltats

fundacionais i

c) les subvencions i altres liberalítaís rebudes amb aquesta

finalitat que no hagín d'incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicado obligatoria

La Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionais

almenys el setenta per cent de les rendes i altres ingressos nets

anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al compliment diferit

de les finalitats o bé a I'increment deis seus fons propis. El Patronat

ha d'aprovar 1'apiicació deis ingressos.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'espectfiqui la

destinado, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han

d'aplicar-se directament a la consecució deis fins fundacionais.

L'aplicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos ai

compliment de les finalitats fundacionais, s'ha de fer efectiva en el

termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del seguent al de

1'acred'rtació comptable.

12
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Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i deis

seus organs delegáis, sense comptar a aquest efecte el cost de les

funcions de direcció o gerencia, no poden ser superiors al 15% deis

ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

Article 15. Participado en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense

necessitat d'autorització previa, llevat que aixó comporti l'assumpció

de responsabilitat personal pels deutes socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30

dies l'adquisició i tinenca d'accions o participacions socials que li

confereixin, directament o indirectament, el control de societats que

limitin la responsabilitat deis socis.

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques

d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment

deis fins fundacionais.

13
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CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és í'órgan de govern i d'administració de la

Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultáis i

funcions necessáries per a la consecució deis fins fundacionais.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per $er-ne

membre

El Patronat és un órgan col-Iegiat integrat per persones físiques

o jurídiques i constituTt per un minim de tres membres i un máxim de

dotze membres.

Podrá ser membre del Patronat qualsevol persona física amb

capacitat d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada

per exercir funcions o carrees públics o per administrar béns i no

hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra

l'ordre socioeconómic o per delictes de falsedat

Les persones 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

14
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persona que designi a aquest efecte el corresponent órgan

competent.

Article 18. Designado, renovado i exercici del carree

El fundador, Sr. José Pizarroso González, es reserva amb

carácter vitalici la facultat de designar, separar i renovar els patrons

de la fundació i els carrees en el si del Patronat.

La designació, cessament i renovació deis patrons i l'assignació

deis carrees en el si del Patronat, un cop mort el fundador,

correspondrá al Patronat, a proposta del President, i per acord

adoptat amb la majoria del article 26; ais efectes del cessament, el

patró afectat quedará exciós del dret de vot i del cómput de

membres ais efectes de l'esmentada majoria; excepcionalment, si el

nombre de patrons no fos superior a quatre membres, caldrá la

unanimitat deis restants patrons.

Ais efectes de la designació de patrons, es valorará com a mérit

i es tindrá especialment en compte la condició en el candidat de

benefician de la Fundació, que hagi finalitzat els estudis universitaris

becats, o les investigacions becades amb éxit. Podran ser nomenats

patrons fins a quatre beneficiaris.



Els patrons exerceixen els seus carrees per un termini de tres

anys, i son reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. A

partir deis setanta-vuit anys d' edat, dita durada será d'un any

renovable.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver

acceptat expressament el carree mitjancant alguna de les formes

establertes en la legislado aplicable.

El Patronat podrá nomenar un Comité o Comissió

d'assessorament en el casos d'ajuts a recerca i investigado; així

com en l'avaluació de mérits académics en les beques d'estudi. Dita

Comissió la constituirán com minim dues i. com máxim quatre

persones adients per jutjar i valorar els mérits deis beneficiaris. La

seva fundó será assessorar el Patronat qui a la vegada será la

darrera instancia per determinar-ne la designació.

Podran ser nomenats membres d'honor del Patronat totes

aquelles persones o institucions, que a criteri d'aquest mereixin tai

considerado per les seves aportacions a la Fundació, ja siguin

económiques, científiques o d'altres tipus. Aquests membres no

tindran dret a vot

Article 19. Gratu'itat

Els patrons exerceixen el carree gratuTtament sens perjudici del

dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a

la indemnttzació pels danys que els ocasioni el desenvolupament de

16
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les funcions própies del carree.

Article 20. Facultáis i delegado de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultáis que té

estatutáriament atribu'ídes i, en general, les que requereixi per a la

consecució deis fins fundacionais, sense mes excepcions que les

establertes en la legislado aplicable i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb

aquests estatuts i la legislado aplicable. En tot cas, son indelegables

i corresponen al Patronat amb carácter exclusiu les facultáis

següents:

a) La modificado deis estatuts.

b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i deis 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 I'atorgament de l'acte

17



corresponent en les condicions aprovades peí Patronat.

e) La constitució o la dotado d'una altra persona jurídica.

f) La fusió, l'escissió i la eessió de tots o d'una parí deis actius i

els passius.

g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.

h) Els que requereixen Pautorització o l'aprovació del Protectorat

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de

les autoritzacions del Protectorat que siguin necessáries o de les

comunicacions que se (i hagin de fer de conformitat amb la legislado

vigenL

Article 21. Régim de convocatoria

21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinaria almenys una

vegada l'any, i obligatóriament 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 extraordinaria, previa convocatoria i a

iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho

consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També

s'ha de reunir quan ho solliciti la quarta part deis seus membres

amb dret a vot, i en aquest cas la reunió s'haurá de fer dins els trenta

dies següents a la sol-licitud.

21.2. El Patronat es pot reunir excepdonalment, en cas

18
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d'infermetat o impossibilitat d'asststéncia degudament acreditada de

la majoria deis patrons, mitf'ancant videoconferéricia,

multiconferéncia o qualsevol altre sistema que no impliqui la

presencia física deis patrons. En aquests casos és necessari garantir

la identificado deis assistents a la reunió, la contínuítat en la

comunicado, la possibilitat d'intervenlr en les deliberacions i

l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lioc 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.

21.3 La convocatoria de les reunions correspon al president i ha

de contenir I'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de

tractar en la reunió, fora deis quals no es poden prendre acords

válids.

La reunió s'ha de convocar per correu ordinari o per correu

electrónic, almenys amb quinze dies d'antelació respecte de la data

prevista perqué tingui lloc.

Article 22. Canees

En el Patronat ha d'haver-hi un president/a, un vicepresident/a i
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un secretari/ária. Els patrons que no ocupen cap d'aquests carrees

teñen la condició de vocais.

Els carrees de president/a, vicepresident/a i de secretari/ária

teñen una durada de tres anys.

Article 23. El president o presidenta

El president/a i, en la seva abséncia, el vicepresident/a teñen les

facultáis següents:

a) Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatoria, fixar-ne l'ordre del dia i presidir,

suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les

deiiberacions.

c) Decidir amb el seu vot de qualitat ei resultat de les votacions

en cas d'empat.

d) La resta de facultáis indicades en aquests estatuts i aquelles

que li siguin expressament encomanades peí Patronat d'acord amb

el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretan o secretaria

El secretari/ária convoca, en nom del president/a, les reunions

del Patronat i n'estén les actes, conserva el Ilibre d'actes i Iliura els

certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva

abséncia, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que son inherents al seu
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carree i li atribueixen aquests estatuts amb la frnalitat de teñir cura

del bon desenvolupament de les decisions del Patronat, l'exercici de

les funcions administratives i comptables i, en general les de gestió i

assessorament de la Fundado.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda válidament constitu'rt en primera convocatoria

quan assisteixen a la reunió, en persona o representáis en la forma

legalment permesa, la majoria deis patrons. En segona convocatoria

és necessária l'assisténcia d'una tercera part deis seus membres.

Sempre será necessária la presencia del president i secretan o

persones que els substitueixin.

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 perqué té la titularitat d'un carree 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

deis asslstents, presents i legalment representáis, a la reunió. En

cas d'empat decideix el vot de qual'rtat del president/a.



El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu pero sense vot

a les reúnions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'acord amb la

normativa legal, és patró, pot assistir-h¡ amb veu ¡ vot.

El Patronat també pot convidar a assistir a les reúnions, amb

veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Artícle 26. Majoria quaíifícada

Será necessari el vot favorable e indelegable de tots els

membres del Patronat menys dos, per a l'adopció deis següents

acords:

a) El nomenament del carree de president/a del Patronat

b) El nomenament del carree de secretari/ária del Patronat.

c) El nomenament d'un nou membre del Patronat

d) La modificado de qualsevol deis articles deis estatuts de la

fundado.

e) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundado.

f) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o

individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu

de la Fundado, ilevat que es tracti de la venda de títols valor amb

cotHzació oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.

g) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

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

els passius.

i) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques de les

22



05/2009

05/2009

PAPEL EXCLUSIVOPARADOCJJMENTOS NOTARIALES

857

"Ng^p^

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

9N3707324

que hi formi part la fundado.

j) Els que requereixen Pautorització o l'aprovació del Protectorat

Article 27. De /es actes

De cada reunió, el secretarí/áría n'ha d'aixecar í'acta

corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, les

persones assistents, un resum deis assumptes tractats, les

intervencions de qué s'hagí sol-lidtat que quedi constancia i els

acords adoptats, amb indicado del resultat de les votacions i de les

majories.

Les actes han de ser redactades i firmades peí secretari/ária

amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades peí Patronat a

continuado d'haver-ne realitzat la sessió corresponent o bé en la

próxima reunió. No obstant aixó, els acords teñen forca executiva

des de la seva adopdó, excepte si es preveu expressament a l'hora

d'adoptar l'acord, que no son executius fins a l'aprovació de Í'acta. Si

son d'inscripció obligatoria, teñen forca executiva des del moment de

la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d'ades en el qual constin

totes les que hagin estat aprovades peí Patronat.
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Article 28. Confítete d'interessos

Hom no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció

d'acords en els assumptes en qué tingui un conflicte d'interessos

amb la fundado.

Els patrons i les persones indicades en el article 312-9.3 del

Codi civil de Catalunya, han d'abstenir-se de participar en tot tipus

de negocis i activrtats financeres que puguin comprometre

l'objectivitat en la gestió de la fundado

Article 29. Cessament

1. Els patrons cessen en el carree per les causes següents:

a) Mort o declarado d'abséncia, en el cas de les persones

físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitado.

c) Cessament de la persona en ei carree per rao del qual

formava part del Patronat.

d) Finalització del termini del mandat, Ilevat que es renovi.

e) Renuncia notificada al Patronat

f) Sentencia judicial ferma que estimi l'acdó de responsabifitat

per danys a la Fundado o que decreti la remoció del carree.

g) Les altres que estableixen la llei o els estatuís.

2. La renuncia al carree de patró ha de constar de qualsevol de
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les formes establertes per a l'acceptació del carree, pero només

produeix efectes davant tercers quan s'ínscriu en ei Registre de

Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d'altres órgans. Composició i funcions

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi

la direcció executiva de la Fundació. Aquest carree pot ser ocupat

per un patró només si no concorren les circumstáncies a qué fa

referencia 1'article 332-2.1 del Codi dvil de Catalunya, cas en qué la

relació laboral o professional s'ha d'articular mitjancant un contráete

que determini clarament les tasques laboráis o professionals que es

retribueixen, les quals han de ser diferents de les própies del carree

de patró, amb l'autorització previa del Protectoral

El carree de director/a és retríbuTt, en els termes que es

consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat próptes

del carree i a les seves funcions.
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Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reúnions del

Patronat a qué se'l convoca i pot intervenir-hi amb veu pero sense

vot

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutáries i estructuráis i dissolució

Article 31. Modificacions estatutáries i estructuráis i dissolució

El Patronat, mrtjancant un acord adoptat de conformitat amb

l'establer en i'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i

previa convocatoria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la

fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundado, amb

rautorització del Protectoral d'acord amb la legislado aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundado es dissoldrá per les causes següents:

a) Compliment integre de la finalitat per a la qual s'ha constituTt o

impossibilitat d'assolir-la, Ilevat que sigui procedent de modificar-la i

que el Patronat n'acordi la modificado.

b) IMicitud civil o penal de les seves activitats o finalitats

declarada per una sentencia ferma.

c) Obertura de la fase de liquidado en el concurs.

d) Les altres que estableixen la llei.
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Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni.

Liquidado deis actius i passius

1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del

Patronat adoptat de conformitat amb l'establer en f'article 26

d'aqüests estatuts, i l'ha d'aprovar el Protectoral

2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidado, que

han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o,

subsidiáriament, el Protectoral

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a mitges a la Universitat

Central de Barcelona i a la Universidad de La Laguna.per tal que,

dins l'ámbit de les Ciéncies de la Salut, el destinin a finalitats

analogues a les de la Fundació. En tot cas, les entitats destinatáries

del patrimoni han de ser entitats beneficiarles del mecenatge d'acord

amb la legislado fiscal vigent.

3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser

autoritzada peí Protectorat abans no s'executi.
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ÉS COPIA literal del seu original. I a utilitat de la FUNDACIÓ
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exclusiu per a document notaríais, el present i els quinze de

números anteriors en ordre correlatiu de la mateixa serie, afegint-se
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Faig constar que per la Resolució de la directora general de Dret i
d'Entitats Juridiques (Per delegado de la persona titular del
Departament de Justicia, segons Resolució JUS/1411/2005,
d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005), que es consigna mes avall,
s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, l'adaptació a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques, i la
modificado deis estatuts de la Fundació que tot seguit s'esmenta, aixi
com el text refós resultant.

Nom de la Fundació

Fundació Privada P. i P. Pizarroso

Núm. d'inscripció 2205

Data Resolució 27/04/2010

La Responsable de publicitat registral

Data 11 demaig de 2010 2gfc>



Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Di receió General de Dret • • • '••••••
i ri'Fntitate Jurídinues IfflTlí General,ta* deCatalunyaIa tntliatS JUnaiques jj11¡I Departament de Justicia

. $&MM Direcció General de Dret
id'Entitats Jurídiques
Serveí de Registre l Assessorament

, .,d'Entitats de Dret Prlvat
Resolució per la qual s'aprova la modificacio i -adaptacioFjj¡p^-^^pt3:dtt fotocopia
Fundado Privada "P. i P. Pizarroso" (núm. 2205), i s'inscritPr^eíffWraffl^rP^

Funcionari/ária
Fundacions de la Generalitat de Catalunya Data

Relació de fets

1. La Fundado Privada "P. i P. Pizarroso" es va constituir en data 25 de marc de

2006 mitjancant l'escriptura pública atorgada davant el notari de la Seu d'Urgell
senyor Francisco Javier Galindo Llangort, número 381 del seu protocol.
Aquesta escriptura va ser modificada per Tescriptüra pública atorgada peí
mateix notari en data 15 dé maig de 2006, núm. 619 de protocol. En virtut de la
Resolució del conseller de Justicia de 26 de maig de 2006, es ya inscriure,
amb el número 2205, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat
de Catalunya.

2. D'acord amb l'article 3 deis seus estatuís, la Fundado té per final itat: a) La
investigado, recerca i divulgado deis coneixements biomédics, el seu foment a
través de la realització d'activitats de promoció i difusió i, de manera molt
específica, la concessió de beques, ajuts, premis, distincions, etc. per a la
realització d'estudis universitaris o d'investigació biomédics en el marc de les
facultáis de Medicina, Farmacia, Biología, Bioquímica, Psicología i Infermeria;
en qualsevol deis cicles formatius i de postgrau. b) Promoure la realització
d'estudis clínics epidémiológics i psicosocials orientats a facilitar l'obtenció de
beneficís tangibles en salut. Els dits estudis hauran de referír-se preferiblement
a variables clíniques fináis (tais com supervivencia, qüalitat de vida...) mes que
a variables intermedies o subrógades (determinacions dé labóratori).

3. En la reunió de 20 de marg de 2009, el Patronat de la Fundado vá acordar
modificar i adaptar el text estatutari a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com
aprovar el text refós resultant. Les modificácions consisteixen en el següent:

• Article 3 ,dels estatuts, corresponent a l'article 5 del text refós. Quant a
la finalitat d'investigació, recerca i divulgado deis coneixements
biomédics i el seu foment, es concreta "cómencant per incidir i per
estimular la formado de futurs professionals d'aqüestes tasques, que
son els estudiarits universitaris".
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Article 5deis estatuts, corresponent a l'article 2¡^°Í^Fiíe^Í4]^^^7
suprimeix la referencia a la possibilitat que el dóTfTic1lrte"1aH:;w^Q^io»» ",
sigui modificat peí Patronat. •• •.

Article 6 deis estatuts, corresponent a Tarticle 9 del text refós. Se
suprimeix que l'incrernent de la dotado s'hagi de notificar ai Protectorat
en el moment de la presentado de comptes.

Article 10 deis estatuts, corresponent a l'article 20 del text refós. Se
suprimeix la relació de les facultáis del Patronat.

Article 11 deis estatuts, corresponent ais articles 17 i 18 del text refós.
Es modifica la regulado relativa a la composició del Patronat.

Article 12 deis estatuts, corresponent a l'article 23 del text refós. Es
modifica per tal d'establir que el president será substituTt, en cas
d'abséncia o impossibilitat, peí vicepresident.

Article 14 deis estatuts, corresponent ais articíes 21 i 25 del text refós.
Per una banda, sé suprimeix qué el Patronat pugui crear ponéncies de
treball a l'objecte d'elaborar propostes, informes o dictámens. Per altra
banda, es modifiquen el régim relátiu a les sessions ordináries del
Patronat, així com els quorums d'assisténcia en primera i segona
convocatoria.

Article 15 deis estatutsi corresponent a l'article 26 del text refós. Es
concreten els acords pels quals s'exigeix una majoria qualificadá:

•'••,'•• ' ' ' • •• n' • .

Article 16 deis estatuts. Se suprimeix la referencia a les obligacions
deis pátrons.

Articles 20, 21 i 22 deis estatuts, corresponents a l'article 31 del text
refós. Es modifica el quorum de votado necessari perqué el Patronat
adopti válidament els acords de modificado d'estatuts, fusió, escissió i
extinció.

Article. 23 deis estatuts, corresponent a l'article 33 del text refós. Es
modifica el régim de dissolució de la Fundació.

PauClaris, 81 2/5
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• Article 22 del text refós. S'introdueix el continyul d^^arTiclc^rc^ijocóp¡a
alS CárreCS del Patronat. reprodueix ñdelment l'origmal

Funcionari/ária 1 IMfiffi^/fiín
Data

• Article 30 del text refós. S'afegeix el contingut d'aqüést ámde^láliu al
director.

4 En data 6 d'abril de 2010, es va presentar la sol-licitud d'aprovació i inscripció
' de la modificado i adaptado del text estatutari a la Llei 4/2008, de 24 d'abril,

del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jundiques,
així com Taprovació del text refós resultant, juntament amb l'escnptura publica
atorgada el 5 de mar? de 2010 davant el notari de la Seu d'Urgell senyor
Francesc-Xavier Francino iBatlle, núm. 368 del seu protocol.

Fonaments de dret

1 Els articles 335-1 i 336-2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (en
endavant, llibre III), pels quals el Protectorat de la Generalitat sobre les
Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els acords de modificado deis
estatuís de les fundacions segons les dades que li consten, la conveniencia
aportada peí Patronat iel máxim respecte a la voluntat fundacional.

2 L'article 336-2.1 del llibre III, en relació amb l'article 336-2.2, apartáis b) ie), del
mateix eos legal, segons els quals el Protectorat, dins les seves funcions
especifiques, ha de vetllar perqué se satisfaci Tinterés general propi de les
fundacions i es compleixin les finalitats fundacionals i, per tant, perqué es
respectin la voluntat de les persones fundadores i les disposicions legáis i
estatutáries.

3. L'article 315-2./? del llibre III, d'acord amb el qualen el Registre de Fundacions
s'ha de deixar constancia, entre d'altres, deis estatuts ¡els acords de modificado.

4. La disposició transitoria primera del llibre III, que estableix que, sens perjudici
del que preveu la disposició final primera, les fundacions ja constituides han
d'adaptar els estatuts i han d'inscriure aquesta adaptado en el registre
corresponent, si escau, en el termini de tres ánys a comptar de l'entrada en vigor
d'aquesta llei.

V ' 3/5
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Faig constar que aquesta/fotocópia
5. L'ordenació del procediment s'ha fet d'acord amb Ir Ií^r^!^e^'01^
desembre, d'organització, procediment i régim jurídic deoSERcfministrj
Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de ré^TüTíaTc
de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

6. L'expedient de modificado d'estatuts i d'adaptació ha estat promogut per una
persona legitimada i s'ha aportat la documentado necessária per iniciar-lo i
resoldre'l.

7.. La modificado i l'adaptació deis estatuts de la Fundado han estatacordades de
conformitat amb els requisits obligatoris que resulten de la Llei i deis estatuts i no
contradiuen la voluntat fundacional.

Per tot aixó, á proposta i amb l'informe favorable previ del Servei de Registre i
Assessorament d'Entitats de Dret Privat, ,

Resolc:

1r. Aprovar la modificado deis articles .3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 i
23 deis estatuts de la Fundado Privada "P. i P. Pizarroso"; el nou contingut deis
articles 22 i 30 del text refós, i l'adaptació deis estatuts a la Llei 4/2008, de 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civilde Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, així com el text refós resultant, amb la redacció que figura en la
proposta aprovada peí Patronat de la Fundado el 20 de marc de 2009, recollidá
en un certificat lliurat per la secretaria de l'entitat i amb el vistiplau del président,
formalitzat en i'escriptura pública atorgada el 5 de mar? de 2010 davant el notari
de la Seu d'Urgell senyor Francesc-Xavier Francino i Batlle, núm. 368 del seu
protocol.

2n. Ordenar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya de l'acte aprovat per aquesta Resolució.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o
les persones interessades) h¡ podrá ihterposar, amb carácter potestatiu, recurs de
reposició davant la consellera de Justicia en el termini d'un mes o recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cata

comptar de l'endemá de la seva notificado.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que
se'n notifiqui la resolució, es podrá entendre desestimat i es podrá interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemá

que es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant de l'órgan
damunt esmentat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
id'Entitats Jurídiques
Servei de Registre i Assessorament
d'Entitats de Dret Privat

Barcelona, 27 d'abril de 2010

Directora general de Dret i d'Entitats Jurídiques
(Per delegado de la persona titular del Departament de Justicia,
segons Resolució JUS/1411/2005, d'11.04.2005,
DOGC 4382 d'11.05.2005)

Elena Lauroba Lacasa

Ref.: LMM/lmm

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tél. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
dgdej.dj@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia
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