ESTATUTS FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA SANT FRUCTUÓS

DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Denominació i personalitat jurídica
Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Sant Fructuós.
S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin
aplicables i, d’una manera especial, per aquests estatuts.
Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
jurídica d’obrar des de que queda constituïda legalment, sense altres
limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests
estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d’actuació
Article 3. La Fundació té per objecte impulsar un servei educatiu
eficient amb orientació pedagògica i amb una acció pastoral d’acord
amb les orientacions diocesanes, dins del marc de l’escola catòlica.
Per a la transmissió de valors educatius propis de l’Església catòlica
i compliment dels seus objectius, la Fundació podrà:
1. Dirigir i gestionar les escoles propietat de l’Arquebisbat de
Tarragona, així com aquelles escoles parroquials o
dependents d’instituts de vida consagrada que ho desitgin.
2. Donar suport i assessorar altres escoles o institucions
pedagògiques.
3. Prestar atenció educativa a persones amb disminucions o
necessitats educatives especials.
4. Promoure l’educació en el temps lliure des d’una visió
cristiana.
5. Organitzar activitats, conferències,
congressos, cursos i publicacions.

seminaris,

debats,

6. Signar la concertació de convenis amb altres institucions
privades o públiques, per al desenvolupament i compliment
dels objectius fundacionals.
7. Promoure la creació de beques i borses d’estudi.
8. Impulsar la formació professional de persones per tal de
cobrir les necessitats específiques de la Fundació.
9. Promoure intercanvis, nacionals i internacionals, de
professors, professionals i estudiants, per tal de fomentar els
objectius de la Fundació.

10. Establir col·laboració amb els sectors públics o privats i el
món associatiu, optimitzant esforços per a la millora de
l’educació.
11. Promoure la recerca, estudi, ensenyament i implicació en
projectes i col·laboracions a l’entorn de la cooperació amb
altres entitats sense finalitat de lucre, universitats, governs,
organismes internacionals, etc., per tal de potenciar la
formació i cooperació en tot allò que afecta els valors humans
i la pau.
12. Promoure el desenvolupament i la gestió d’institucions
d’àmbit diocesà dependents de l’Arquebisbat de Tarragona.
Les anteriors enumeracions no tindran un caràcter limitatiu ni ordre
de prelació entre ells.
La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.
Article 4. El Patronat de la Fundació determinarà i decidirà
discrecionalment i amb plena llibertat el programa d’activitats de la
Fundació, dintre de les activitats fundacionals.
Els beneficiaris més directes són, en principi, els nens i joves de
l’espai territorial de l’Arquebisbat de Tarragona.

Capítol III. Domicili
Article 5. La Fundació té el domicili al carrer Pla de Palau núm. 2,
Districte Postal 43003, de la ciutat de TARRAGONA.

PATRIMONI FUNDACIONAL
Capítol IV. Dotació i aplicació dels recursos
Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels
béns i drets aportats a l’acte fundacional i pot augmentar-se amb els
béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació
adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital
fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al
Protectorat en el moment de la presentació de comptes.
Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la
Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins
els límits que estableixi la legislació vigent.
Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la
destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació
o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

GOVERN DE LA FUNDACIO

Capítol V. Patronat
Article 9. La representació, el govern i l’administració de la Fundació
corresponen al Patronat.
El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i
gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més
limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
Són membres fundacionals del Patronat el Sr. Arquebisbe de
Tarragona, el Sr. Vicari General de l’Arquebisbat, el Sr. Secretari
General de l’Arquebisbat, el Sr. Delegat d’Economia de l’Arquebisbat
i el Sr. Delegat d’Ensenyament de l’Arquebisbat.
El nous patrons seran proposats pel Sr. Arquebisbe entre persones
representatives de sectors o estaments relacionats amb la finalitat de
la Fundació.
El Patronat nomenarà un director o directora que desenvolupi la
direcció executiva de la Fundació. El director serà membre del
Patronat i la seva relació laboral o professional s’articularà 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. Aquest fet es comunicarà al
Protectorat mitjançant Declaració Responsable.
El Patronat pot nomenar assessors i apoderats externs sense
necessitat que aquestes persones en siguin membres.
El Patronat constituirà un Consell Directiu que serà presidit pel
Director de la Fundació, que serà l’òrgan de suport més directe del
Patronat, i podrà exercir aquelles funcions que el Patronat o el
Director li delegui.
El Consell Directiu estarà compost pels directors de cada escola o
qui en faci les funcions.
Article 10. Correspon especialment al Patronat:
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tot tipus d’actes
i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció.
Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris
dels Estatuts, quan es consideri procedent.
b) El Patronat ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals en la forma establerta a l’article 333-7 del Codi Civil de

Catalunya. Així mateix el Patronat ha d’aprovar i presentar els
comptes en la forma legalment establerta.
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya i altres
entitats financeres, per mitjà de qualsevol de les operacions
permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el
seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb
garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratives— o
sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres
documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns,
i concertar operacions financeres i bancàries.
d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar
i rescindir contractes laborals.
e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la
Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats
necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que
per llei siguin indelegables; poder conferir els poders oportuns
amb facultat de substitució, si s’escau, i revocar-los en la data i
forma que es consideri procedent. Així mateix, inscriure aquests
actes en el Registre de Fundacions.
f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la
Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris
financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a
aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i
immobles.
g) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la
dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les
rendes i els béns de què disposi la Fundació.
h) Qualsevol altra facultat que sigui atribuïda per aquests Estatuts,
és a dir, necessària o convenient per a portar a terme les
activitats fundacionals.
i) El Patronat podrà nomenar comitès assessors que estaran
formats per aquelles persones que hagin destacat per la seva
trajectòria personal i per la seva activitat en pro de les finalitats
fundacionals.
j) El Patronat també podrà acordar posar en marxa una Junta de
Membres Protectors. La denominació de «membres protectors»
s’estableix per a totes aquelles persones que vulguin donar
suport econòmic, material o de qualsevol tipus a l’activitat de la
Fundació, però sense integrar-se al Patronat, ni necessàriament
en altres òrgans.
k) La creació de nous òrgans no tindrà caràcter limitatiu, sinó que el
Patronat podrà acordar la creació d’òrgans diferents al Patronat

que cregui necessari per al millor compliment de les finalitats de
la Fundació.
l) Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de
l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui
legalment preceptiva.

Article 11. El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà format per
un mínim de cinc persones i un màxim d’onze. El seu nombre serà
sempre imparell i el seu càrrec serà gratuït.
El Patronat estarà integrat per dos grups diferents de patrons: els
patrons de la Carta Fundacional de caràcter vitalici per raó del
càrrec, i la resta de patrons.
Els patrons que no figurin a la Carta Fundacional ho seran per un
període de quatre anys, però seran reelegibles indefinidament per un
període de la mateixa durada.
L’ elecció dels patrons es fa per majoria de les dues terceres parts
dels membres del Patronat i caldrà sempre el vot afirmatiu del
President.
Article 12. El Sr. Arquebisbe serà el President del Patronat de la
Fundació. Aquesta presidència recaurà de manera vitalícia en la
persona que ostenti el càrrec de Arquebisbe de Tarragona.
El Sr. Vicari General ostentarà el càrrec de vice-president del
Patronat de la Fundació, i el Sr. Secretari General el de Secretari del
Patronat de la Fundació.
Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon al
President i, si escau, al vice-president, representar la Fundació.
Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del
Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels
acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del President, i de
qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació. El President
és substituït pel vice-president en cas d’absència o impossibilitat
d’aquell.
Article 14. El Patronat s’ha de reunir almenys un cop l’any en els tres
primers mesos des de la data de tancament de l’exercici, per tal
d’aprovar els comptes de l’exercici anterior i aprovar el pressupost i
programa anual, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del
President o 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.

Les reunions han de ser convocades amb un mínim de set dies
d’antelació i s’indicarà els assumptes a tractar, el lloc i la data i hora
de la reunió. En cas d’excepcional urgència, la convocatòria es
realitzarà amb una antelació de quaranta-vuit hores.
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria
quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels patrons. En
segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part
dels seus membres i sempre que hi siguin presents el President, i el
vicepresident en absència d’aquell. Si no hi fos present el Secretari,
farà les seves funcions un dels patrons, elegit expressament pels
assistents.
Els patrons hauran d’assistir personalment a les reunions del
Patronat i de cap manera no podran delegar la seva representació,
per ser l’exercici del càrrec personalíssim.
Article 15. Els acords es prendran per majoria relativa de vots entre
els patrons assistents a la reunió, a excepció d’aquells acords que
tinguin assenyalat un quòrum superior en aquests Estatuts.
Per adoptar acords referents a actes de disposició del patrimoni,
caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels patrons
fundacionals, a més del vot favorable de les dues terceres parts de
la resta de patrons i de l’acompliment de la resta de requisits legals
aplicables.
En cas d’empat, serà diriment la decisió del president, o del
vicepresident en absència d’aquell, el qual tindrà vot de qualitat.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el
vistiplau del president, i poden ser aprovades pel Patronat a
continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la
propera reunió.
Article 16. El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser
reemborsats de les despeses, degudament justificades, que
l’exercici del càrrec els produeixi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de
gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici
d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses
les de caràcter laboral.
Article 17. El director de la Fundació ha d’executar els acords del
Patronat. Té també totes les facultats que el Patronat li delega, si per
llei no són indelegables.
No pot intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els
assumptes en què tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació.

Els membres del Patronat i de la direcció de la Fundació han de
comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que
tinguin amb la Fundació. Abans que el patronat adopti un acord en el
qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès
de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar al Patronat
la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i
la votació.
S’equiparà a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un
conflicte d’interessos, l’ interès de les persones següents:
a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el
d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per
lligams d’afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense
limitació i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat
o el segon d’afinitat, i el de les persones jurídiques en les quals
hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom
constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada,
una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.
b) En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus
administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les
entitats que hi formin una unitat de decisió, d’acord amb la
legislació mercantil.

RÈGIM ECONOMIC
Capítol VII. Exercici econòmic
Article 18. Els exercicis econòmics s’inicien el primer de gener de
cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb
el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular
l’inventari i els comptes anuals.
Article 19
1. Els comptes han d’estar integrats per:
a)
b)
c)
d)
e)

El balanç de situació,
El compte de resultats,
L’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
L’estat de situació de fluxos en efectiu.
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, així 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.
2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel
Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de
l’exercici i signats pel Secretari, amb el vistiplau del President.
En el termini de trenta dies a comptar des de l’aprovació pel
Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.
MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Capítol VIII. Modificació
Article 20. Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de
dues terceres parts dels patrons fundacionals a més de les dues
terceres parts de la resta de membres del Patronat, el qual ha de
tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La
modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.
Capítol IX. Fusió, escissió i extinció
Article 21. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord
de dues terceres parts dels patrons fundacionals a més de les dues
terceres parts de la resta de membres del Patronat. La fusió s’ha
d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions
interessades i requereix l’aprovació del Protectorat. L’escissió s’ha
d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix
l’aprovació del Protectorat.
Article 22. Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de dues
terceres parts dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els
casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord
motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni
Article 23. L’extinció de la Fundació determina la cessió global de
tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les
persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat.
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb
l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà al Arquebisbat de
Tarragona.
2013

