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Títol I 
Denominació, personalitat, objecte i patrimoni 

 
Article 1. Denominació 
 Es constitueix una fundació privada de caràcter permanent i titularitat 
pública denominada Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP 
(en acrònim, FUEIB i d'ara endavant, Fundació), que es regirà per aquests 
Estatuts, per les disposicions que aprovi el Patronat per desenvolupar-los i 
interpretar-los i, en tot allò que aquests no prevegin, per la Llei 50/2002, de 
26 de desembre, com també per totes les disposicions que siguin aplicables. 
 
Article 2. Objecte 

L'objecte i la finalitat de la Fundació són fomentar, promoure i dur a 
terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l’educació, la 
investigació, la innovació, la cultura i l’esport en tots els aspectes de la vida 
econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què 
s’insereix la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o 
permanentment es relacionen amb la Universitat i hi viuen, entenent que són 
activitats fonamentals de la formació integral de la persona. 

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i 
col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i les empreses i 
institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la 
cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la 
transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat. 

Per dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a objectius: 
— Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-

los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació. 
— Proposar programes d'estudis, investigació o docència que vagin 

dirigits a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la realitat 
socioeconòmica i de la societat en general. Propiciar amb aquest fi 
mecanismes de participació de les empreses en el disseny i seguiment dels 
programes de formació tant pel que fa a estudis nous com pel que fa als que 
ja hi ha i potenciar, així mateix, la formació continuada, el reciclatge 
tecnològic i la promoció de la investigació a les empreses. 

— Subvencionar programes d'estudis, investigació o docència. 
— Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió 

d’instal·lacions i centres destinats a la docència, la investigació o l'ajuda a la 
investigació i, en general, en totes les activitats que puguin contribuir a la 
realització dels objectius principals. 

— Potenciar sinergies en l’ús social d’instal·lacions de la Universitat 
en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar 
l’accés a l’esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de 
minusvalideses i altres. 

— Potenciar les transferències de tecnologia de la Universitat 
mitjançant l'assessorament, l'estímul i l'eventual participació en empreses 
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per a la utilització, la difusió i la comercialització d'aquesta tecnologia. 
— Promoure, fomentar, coordinar i desenvolupar tasques, treballs, 

assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa en 
matèria de cooperació internacional per al desenvolupament de les nacions, 
els Estats i els països tercers, així com participar-hi. 

— Promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport entre la 
comunitat universitària. 

— Donar suport a l’Administració pública en tasques de coordinació, 
seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes, 
així com a tota mena d’operacions dutes a terme amb la participació de fons 
públics, entre d’altres, i sense caràcter limitatiu, accions formatives, serveis 
d’orientació i inserció professional, congressos i d’altres en relació amb les 
finalitats de la Fundació. 
 
Article 3. Personalitat jurídica 

 La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat 
jurídica i d'obrar, sense altres limitacions que les que estableix la legislació 
vigent. En conseqüència, pot adoptar acords i, en general, realitzar tots els 
actes de disposició i administració que siguin necessaris perquè es compleixi 
l'objecte fundacional. 
 
Article 4. Àmbit territorial i domicili social 
 1. L'àmbit d'actuació de la Fundació és la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 
 2. El domicili de la Fundació és al carrer de Miquel dels Sants Oliver, 
núm. 2 (edifici Sa Riera), de Palma. 
 Això no obstant, per acord del Patronat, es pot traslladar a qualsevol 
altra banda. 
 3. Si es creen delegacions de la Fundació, es domiciliaran als llocs 
que el Patronat determini a l'acord de creació. 
 
Article 5. Patrimoni i dotació 
 1. El patrimoni de la Fundació pot ser constituït per tota classe de béns 
i drets susceptibles de valoració econòmica. 
 2. La dotació de la Fundació és integrada per: 
 a) La dotació inicial de l'entitat fundadora. 
 b) Els béns i drets que durant l'existència de la Fundació el Patronat 
afecti, amb caràcter permanent, als béns fundacionals. 
 c) Les rendes o qualssevol altres ingressos nets que s'hagin de 
destinar a incrementar la dotació fundacional en virtut de l'article 27.1 de la 
Llei de fundacions. 
 
Article 6. Aplicació dels recursos al compliment dels fins fundacionals 

 Els béns i les rendes de la Fundació s'entendran adscrits d'una 
manera directa i immediata al patrimoni fundacional per a la realització de 
l'objecte fundacional. 
 



 

6 
 

Article 7. Beneficiaris 

 1. El Patronat decidirà sobre l'aplicació dels recursos de cada any a 
l'objecte fundacional. 
 2. En aquelles activitats que es refereixin a la dotació econòmica 
d'estudis, càtedres o qualsevol tipus de treballs relacionats amb l'objecte de 
la Fundació, es tindran en compte les normes de caràcter general següents: 
 a) Els beneficiaris hauran de ser professors o alumnes de la UIB. 
 b) La selecció de candidats, l'interès dels treballs i la seva relació amb 
l'objecte de la Fundació seran determinats de forma objectiva pels 
procediments que estableixi el Patronat. 
 3. Seran beneficiàries de la Fundació totes aquelles persones que 
puguin aprofitar-se de les actuacions que aquesta realitzi, encara que la 
selecció o admissió dels beneficiaris, quan ho requereixi alguna activitat 
determinada, la farà el Patronat o òrgan que delegui. En cap cas no se'n 
podran beneficiar persones individualment determinades. 
 
Article 7 bis. Règim de la Fundació com a mitjà propi 

 1. D'acord amb l'article 32 (Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans 
propis personificats) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP), la Fundació té la consideració de mitjà propi 
personificat de la Universitat de les Illes Balears. 
 2. A més, la Fundació tindrà la consideració de mitjà propi personificat de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les entitats locals dels Illes 
Balears i de les entitats del sector públic dependents de qualsevol d’aquestes, 
que tinguin la condició de poders adjudicadors, sempre que es compleixin els 
requisits establerts en la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32 (Encàrrecs dels 
poders adjudicadors a mitjans propis personificats) de la LCSP, i a les lletres a) i 
b) de l'apartat 4 del mateix article. 
Les relacions entre la FUEIB i els poders adjudicadors dels quals n’és mitjà propi 
tenen naturalesa instrumental i no contractual, per la qual cosa, i a tots els efectes 
són de caràcter intern, depenent i subordinat  
 3. La FUEIB adquirirà la condició de mitjà propi personificat de les 
administracions públiques i les seves entitats dependents a què es refereix 
l’apartat anterior, quan aquestes estiguin representades en el Patronat de la 
FUEIB. Cada representant podrà representar diversos d’aquests últims o la seva 
totalitat d’acord amb el que s'estableix a l'apartat 4.a)1r de l'article 32 (Encàrrecs 
dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats) de la LCSP. 
 4. Així mateix, la FUEIB és mitjà propi personificat de les entitats 
pertanyents al sector públic que no tinguin la condició de poder adjudicador i 
podran rebre els seus encàrrecs, sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'article 33 (Encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no 
tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats) de la 
LCSP. 
 5. A aquest efecte, els poders adjudicadors esmentats en aquest article 
poden encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol actuació material 
relacionada amb qualsevol dels objectius enumerats a l’article 2 (Objecte) 
d’aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar 
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en cap licitació de contractació pública convocada per aquells -sense perjudici 
que, en el cas en què no hi concorri cap licitador, se li pot encarregar l ’execució 
de la prestació objecte de la licitació deserta.  
 

6. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de 
gestió que rebi dels poders adjudicadors de les quals sigui mitjà propi s’ha 
d’ajustar a les tarifes aprovades per aquests, les quals s’han de calcular en funció 
dels costs reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte 
especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la Fundació. 
 

Títol II 
Règim orgànic 

 
 Secció 1a. Disposició general 
 
Article 8. Òrgans 
 Són òrgans de la Fundació: 
 a) El Patronat. 
 b) El president del Patronat. 
 c) El director de la Fundació. 
 
 Secció 2a. El Patronat 
 
Article 9. Naturalesa 
 El Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació 
de la Fundació, al qual correspon de complir els fins fundacionals, administrar 
els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne el 
rendiment i la utilitat. 
 
Article 10. Competències 
 1. Són competències del Patronat: 
 a) Modificar els presents Estatuts. 
 b) Dissoldre la Fundació. 
 c) Nomenar els patrons honoraris. 
 d) Elegir els patrons de la manera prevista a l'article 11.2.e) dels 
presents Estatuts. 
 e) Exercir l'acció de responsabilitat contra els patrons, que requerirà 
acord motivat, en l'adopció del qual no participarà el patró afectat. 
 f) Nomenar el director de la Fundació i disposar-ne el cessament. 
 g) Nomenar l'auditor de comptes, que verificarà la liquidació del 
pressupost, l'inventari, el balanç de situació, el compte de resultats i la 
memòria de la Fundació, així com el grau de compliment del pla d’actuació. 
 h) Determinar les línies generals d'actuació de la Fundació. 
 i) Donar instruccions al director de la Fundació. 
 j) Aprovar el pla d’actuació i el pressupost anual de la Fundació, en el 
qual es fixarà la plantilla del personal laboral fix. 
 k) Aprovar el grau de compliment del pla d’actuació i la liquidació del 



 

8 
 

pressupost de l'any anterior. 
 l) Aprovar l'inventari, el balanç de situació, el compte de resultats, en 
els quals han de constar de manera certa la situació econòmica, financera i 
patrimonial de la Fundació, i la memòria expressiva de les activitats 
fundacionals i de la gestió econòmica, que ha d’incloure el quadre de 
finançament, com també del compliment exacte dels fins fundacionals. A la 
memòria s’han d’especificar, a més, les variacions patrimonials i els canvis 
en els òrgans de govern, direcció i representació de la Fundació. 
 m) Aprovar prèviament les operacions de crèdit que la Fundació es 
proposi fer. 
 n) Aprovar prèviament els actes d'adquisició, alienació i gravamen 
d'immobles que la Fundació es proposi de fer. 
 o) Aprovar els reglaments d'execució dels presents Estatuts. 
 p) Acceptar per a la Fundació donacions, herències i llegats. 
 q) Qualsevol altra competència que li atribueixin les normes vigents. 
 2. La facultat de representació que correspon al Patronat es delega 
permanentment en el president del Patronat i en el director de la Fundació 
en els termes que assenyalen els articles 3, 29, 31 i 33 dels Estatuts. 
 
Article 11. Composició 
 1. El Patronat és constituït per un màxim de vint-i-sis membres. 

2. Són patrons de la Fundació i membres del Patronat, que assisteixen 
amb veu i vot a les reunions: 

a) El Rector de la UIB i el president del seu Consell Social, que en són 
membres nats. 

També són membres nats un vicerector amb competències 
relacionades amb l’objecte de la Fundació designat pel Rector de la UIB i el 
Gerent de la UIB. 

b) Cinc professors pertanyents a la UIB, elegits pel Consell de Govern 
de la Universitat. 

c) Sis membres elegits pel Consell Social de la UIB entre persones 
vinculades a la gestió empresarial o professional. 

d) Un representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i un 
representant de cadascun dels poders adjudicadors dels quals la Fundació 
sigui mitjà propi personificat, en virtut de l’article 7 bis.3 dels presents Estatuts  

e) Fins a deu persones físiques, persones jurídiques o institucions de 
reconegut prestigi en el si de la societat balear elegides pel Patronat mateix. 

En tot cas, el nombre de membres del Patronat que representin a la 
UIB, a la CAIB i als poders adjudicadors dels quals la Fundació sigui mitjà 
propi personificat  ha d’assolir la majoria qualificada de 2/3 parts del Patronat 
que fixa l'art. 24 deis Estatuts. 

3. El director de la Fundació assistirà a les reunions del Patronat amb 
veu i sense vot. 
 
Article 12. President del Patronat 

 El president del Patronat és el Rector de la Universitat de les Illes 
Balears. 
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Article 13. Vicepresidents del Patronat 
 Són vicepresidents del Patronat: 
 a) El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
el qual substituirà el president en cas d'absència o malaltia d'aquest. 
 b) Un dels patrons pertanyents a l'apartat e) de l'article 11.2, elegit pel 
Patronat. 
 
Article 14. Secretari del Patronat 

 1. El càrrec de secretari del Patronat, la designació del qual correspon 
al president, pot correspondre a una persona que no sigui membre del 
Patronat. En aquest cas, tindrà veu però no vot a les reunions del Patronat i 
pot ser remunerat. 
 2. En cas de vacant, absència o impossibilitat física del secretari, serà 
substituït provisionalment pel membre del Patronat de menor edat. 
 
Article 15. Patrons 

 1. Poden ser patrons: 
 a) Les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar i no 
estiguin inhabilitades per exercir càrrecs públics. 
 Les persones físiques patrons exerciran el càrrec personalment. Si 
no es pot exercir el càrrec personalment, el patró que es designi podrà actuar 
en nom d’un altre i el representarà. 
 S'exceptuen els que siguin cridats a exercir aquesta funció per raó 
dels càrrecs que ocupin, cas en el qual podran actuar en nom seu les 
persones a les quals correspongui de substituir-los. 
 b) Les persones jurídiques, que han de designar la persona natural 
que les representarà. 
 2. Els membres del Patronat exerciran el càrrec gratuïtament, i en cap 
cas no podran percebre retribucions pel desenvolupament de la seva funció. 
 En tot cas, els membres del Patronat tindran dret al reemborsament 
de les despeses degudament justificades que el desenvolupament de la seva 
funció els ocasioni. 
 3. Els patrons entraran a exercir les seves funcions una vegada hagin 
acceptat expressament el càrrec en document públic, en document privat 
amb firma legitimada per notari o mitjançant compareixença a aquest efecte 
en el Registre de Fundacions. 
 Així mateix, l’acceptació es podrà fer davant el Patronat, la qual cosa 
s’haurà d’acreditar mitjançant certificat del secretari, amb signatura 
legitimada notarialment. 
 En tot cas, l’acceptació s’ha de notificar formalment al Protectorat i 
inscriure en el Registre de Fundacions. 
 4. Els patrons han d'exercir el càrrec amb la diligència d'un 
representant lleial. Els patrons han de respondre a la Fundació dels danys i 
perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als Estatuts o pels fets 
negligentment. Quedaran exempts de responsabilitat els qui hagin votat 
contra l’acord que hagi ocasionat el dany i els qui provin que, no havent 
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intervingut en l’adopció i l’execució, en desconeixien l’existència o, coneixent-
la, varen fer tot el necessari per evitar el dany o, almenys, s’hi varen oposar 
expressament. 
 
Article 16. Durada del càrrec de patró 

 1. La durada del càrrec de patró no nat és de quatre anys, a comptar 
de la data del nomenament, sens perjudici de la possibilitat de reelecció 
indefinida per períodes iguals. 
 2. Si un membre del Patronat es dóna de baixa abans del termini 
anteriorment esmentat, se'n designarà un substitut pel temps que falti per 
finalitzar el mandat corresponent. 
 
Article 17. Cessament i suspensió del càrrec de patró 

 1. Els membres del Patronat cessaran per una de les causes 
següents: 
 a) Perquè ha transcorregut el període de mandat. 
 b) Per defunció o declaració de defunció, i també per extinció de la 
persona jurídica. 
 c) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat de conformitat amb el 
que estableix la llei. 
 d) Per cessament en el càrrec per raó del qual varen ser nomenats 
membres del Patronat. 
 e) Pel fet de no desenvolupar el càrrec amb la diligència d'un 
representant lleial, si així és declarat per resolució judicial. 
 f) Per resolució judicial que aculli l'acció de responsabilitat. 
 g) Per renúncia, que s'ha de fer mitjançant alguna de les formes 
previstes per a l’acceptació. 
 h) Per qualsevol altra causa legalment prevista. 
 2. La suspensió dels patrons pot ser objecte d'acord cautelar del jutge 
quan s'entauli contra ells l'acció de responsabilitat. 
 3. La substitució, el cessament i la suspensió de patrons s'inscriuran 
en el Registre de Fundacions. 
 
Article 18. Patrons honoraris 
 1. El Patronat pot concedir el títol de patró honorari de la Fundació a 
les persones que, per la importància de la seva aportació econòmica o 
personal, siguin mereixedores d'un reconeixement especial. 
 2. Els patrons honoraris poden assistir, amb veu i sense vot, a les 
reunions del Patronat. 
 
Article 19. Reunions 

 1. El Patronat es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim dues 
vegades l'any per: 
 a) Aprovar el pla d’actuació i el pressupost anual de la Fundació. 
 b) Aprovar la liquidació del pressupost i la de l'inventari, el balanç de 
situació, el compte de resultats i la memòria de la Fundació, així com el grau 
de compliment del pla d’actuació. 
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 Es podran, a més, incloure a l'ordre del dia de la sessió ordinària i 
discutir en el seu si altres assumptes competència del Patronat. 
 2. El Patronat es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho 
estimi necessari el president o ho sol·licitin almenys cinc patrons. 
 3. El Patronat es reunirà al lloc de les illes Balears que determini l'ordre 
del dia que el convoqui. 
 
Article 20. Convocatòria 
 1. La convocatòria de les sessions del Patronat l'establirà el president 
i l'efectuarà el secretari, que també farà les citacions als patrons, als patrons 
honoraris i al director. 
 2. A la convocatòria s'hi ha d'incloure l'ordre del dia, que fixarà amb la 
deguda claredat els assumptes que s'hagin de tractar, el lloc de la reunió i el 
dia i l'hora de la primera i de la segona convocatòria. 
 Per confeccionar-la es tindran en compte, si escau, les peticions dels 
patrons, dels patrons honoraris i del director fetes amb antelació suficient i, 
en tot cas, les dels patrons que hagin sol·licitat la convocatòria de reunió 
extraordinària en virtut del que estableix l'article anterior. 
 3. Entre la convocatòria del Patronat i la data prevista perquè es faci 
la reunió hi ha d'haver almenys set dies hàbils. 
 No obstant això, si el president del Patronat estima que hi concorren 
raons d'urgència, entre la convocatòria del Patronat i la data prevista perquè 
es faci la reunió bastarà que hi hagi quaranta-vuit hores. 
 
Article 21. Constitució 

 1. Perquè la constitució del Patronat en primera convocatòria sigui 
vàlida és necessari que hi hagi, presents o representats, almenys, la meitat 
més un dels membres efectius amb dret a veu i vot. 
 2. Perquè la constitució del Patronat en segona convocatòria sigui 
vàlida serà necessària l'assistència, presents o representats, almenys, de sis 
dels seus membres efectius amb dret a veu i vot, entre els quals hi ha d'haver, 
com a mínim, un patró dels elegits pel Consell de Govern, un dels elegits pel 
Consell Social i un dels elegits en virtut de l'article 11.2.e), sempre que 
s'hagin elegit sis patrons en virtut de la dita norma. 
 3. En tot cas, perquè la constitució del Patronat sigui vàlida és 
necessària l'assistència del president i del secretari, o, si escau, dels seus 
substituts. 
 4. Entre la primera i la segona convocatòria hi ha d'haver, almenys, 
mitja hora. 
 
Article 22. Sessió universal 

 El Patronat quedarà vàlidament constituït, encara que no s'hagin 
complert els requisits de convocatòria establerts, si estan reunits tots els 
membres i així ho acorden per unanimitat i abans de tot es fixa de la mateixa 
forma l'ordre del dia. 
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Article 23. Règim general d'adopció d'acords 

 1. Els acords s'han d'adoptar per la majoria absoluta de vots presents 
o representats. 
 2. En cas d'empat, el dirimirà el vot de qualitat del president. 
 3. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs a 
l'ordre del dia, tret que hi hagi presents tots els membres del Patronat i sigui 
declarada la urgència de l'assumpte per la majoria absoluta de vots presents. 
 
Article 24. Règim especial d'adopció d'acords 

 Els acords relatius a la modificació dels Estatuts, la dissolució de la 
Fundació, el nomenament de patrons, el nomenament de patrons honoraris, 
l'exercici de l'acció de responsabilitat contra un patró, el nomenament i 
cessament del director, l'aprovació i la modificació de reglaments d'execució 
dels Estatuts i la delegació permanent de les seves facultats a un comitè 
executiu, com també la seva revocació, perquè puguin ser aprovats 
requeriran la majoria qualificada de les dues terceres parts dels vots efectius 
totals. 
 
Article 25. Acta de les reunions 

 1. De cada reunió que faci el Patronat el secretari n'aixecarà acta. 
 2. A l'acta hi han de constar els acords presos pel Patronat, el sentit 
dels vots i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu punt de 
vista. 
 
Article 26. Certificats dels acords 

 Les persones que acreditin la titularitat d'un interès legítim poden 
dirigir-se al secretari del Patronat perquè els expedeixi un certificat dels 
acords. 
 
Article 27. Delegació de funcions 
 El Patronat pot delegar permanentment les seves facultats en un 
comitè executiu, i l'acord de delegació se subjectarà, en aquest cas, a les 
regles següents: 

a) Formaran part, com a mínim, del Comitè Executiu: 
1) El Rector, que el presidirà. 
2) Els dos vicepresidents del Patronat. 
3) El vicerector esmentat a l’article 11.2.a). 
4) Tots els patrons corresponents a l’article 11.2.d). 
5) Un patró elegit en virtut de l'article 11.2.e). 
b) El secretari del Patronat serà el secretari del Comitè Executiu. Si no 

és patró, hi tindrà veu però no vot. 
c) El director de la Fundació assistirà a les reunions del Comitè 

Executiu amb veu i sense vot. 
d) Almenys un representant dels patrons honoraris elegit per ells 

mateixos podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Comitè 
Executiu.  

e) No es poden delegar en el Comitè Executiu les competències de 
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l'article 10.a) a h), j) a l) i o), com tampoc les que requereixin l'aprovació del 
Protectorat. 
 
 Secció 3a. El president del Patronat 
 
Article 28. Naturalesa 
 El president del Patronat és el màxim òrgan de representació de la 
Fundació. 
 
Article 29. Competències 
 Són competències del president del Patronat: 
 a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Patronat i, si escau, del 
Comitè Executiu. 
 b) Dirimir els empats que es puguin produir en el si de les sessions del 
Patronat i, si escau, del Comitè Executiu amb el seu vot de qualitat. 
 c) Vigilar el compliment dels acords adoptats pel Patronat i, si escau, 
pel Comitè Executiu. 
 d) Exercir la inspecció superior dels serveis de la Fundació. 
 e) Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment. 
 f) Concloure les operacions de crèdit i els actes d’adquisició, alienació 
i gravamen d'immobles aprovats pel Patronat. 
 g) La que li concedeix l'article 33 dels presents Estatuts. 
 h) Qualsevol altra que li atribueixi la legislació vigent. 
 
 
 Secció 4a. El director de la Fundació 
 
Article 30. Naturalesa 
 1. El director de la Fundació és l'òrgan ordinari d'administració i 
representació de la Fundació. 
 2. El càrrec de director és remunerat. 
 
Article 31. Competències 

 1. Són competències del director de la Fundació: 
 a) Exercir la direcció dels serveis administratius, tècnics i de tot ordre 
dependents de la Fundació, procurant especialment la realització de les línies 
generals d'actuació de la Fundació fixades pel Patronat. 
 b) Encarregar-se de la gestió econòmica ordinària de la Fundació i 
dels seus béns. 
 A aquests efectes hom li atorga el poder de realitzar actes ordinaris 
d'administració i disposició, de manera que, d'acord amb les consignacions 
pressupostàries, pot adquirir els articles i els efectes que s'estimin necessaris 
per al funcionament normal de la Fundació. 
 En relació amb els diners propietat de la Fundació, hom s'atindrà al 
que disposa l'article 33 dels presents Estatuts. 
 c) Dirigir el personal adscrit a la Fundació. 
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 A aquests efectes hom li atorga el poder de representació necessari, 
però, si així ho decideix el Patronat, necessitarà l'aprovació prèvia del Comitè 
Executiu per procedir a contractar i acomiadar el personal adscrit a la 
Fundació. 
 d) Informar de la seva gestió el Patronat i donar-li'n compte. 
 e) Elaborar el pla d’actuació i el projecte de pressupost anual de la 
Fundació. 
 f) Preparar els projectes de la liquidació del pressupost i de l'inventari, 
el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria de la Fundació. 
 2. En l'exercici de les seves competències, el director de la Fundació 
ha de seguir fidelment i puntualment les instruccions donades pel Patronat i, 
si escau, pel Comitè Executiu. 
 3. El director de la Fundació no té poder per representar la societat 
per concloure en nom seu operacions de crèdit o actes d'adquisició, alienació 
i gravamen d'immobles. 

 
 

Títol III 
Règim econòmic 

 
Article 32. Inscripció dels béns propietat de la Fundació 

 1. Els béns immobles propietat de la Fundació s'han d'inscriure en el 
Registre de la Propietat. 
 
 2. Qualsevol bé moble propietat de la Fundació susceptible 
d'inscripció s'inscriurà a nom seu en els registres oficials corresponents. 
 
Article 33. Dipòsit dels fons o títols en entitats financeres 
 1. El metàl·lic propietat de la Fundació ha d'estar dipositat a nom seu 
en comptes corrents o instruments anàlegs d'entitats financeres. 
 2. Per retirar fons de qualsevol dels comptes oberts a nom de la 
Fundació, es requerirà indistintament la firma del director de la Fundació o 
del president del Patronat o del membre del Patronat que aquest delegui. 
 No obstant això, per retirar quantitats que superin la xifra que cada 
any recullin els pressuposts de la Fundació serà necessària l'actuació 
mancomunada del director de la Fundació i del president del Patronat o del 
membre del Patronat que aquest delegui. 
 3. Les mateixes regles s'aplicaran als títols i efectes públics propietat 
de la Fundació. 
 
Article 34. Pla d’actuació 

 1. El règim econòmic de la Fundació s'organitzarà mitjançant 
l'aprovació d'un pla d’actuació. 
 2. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. 
 3. El pla d’actuació tindrà l'estructura i el contingut que aprovi el 
Patronat d'acord amb l'ordenament jurídic vigent. 
 En tot cas, s'elaborarà juntament amb el pla d’actuació un pressupost. 
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 4. El projecte de pla d’actuació i de pressupost l'elaborarà el director 
de la Fundació i l'aprovarà el Patronat. 
 El director de la Fundació haurà d'elaborar el projecte de pla d’actuació 
i de pressupost per a l'any següent abans del 30 de novembre de cada any. 
El Patronat discutirà el pla d’actuació i el pressupost abans del 15 de 
desembre. 
 
Article 35. Liquidació del pressupost, inventari, balanç de situació, 
compte de resultats, memòria de la Fundació i verificació del grau de 
compliment del pla d’actuació  
 1. El control del pla d’actuació i del pressupost de la Fundació, de la 
seva gestió econòmica i dels seus fins es farà mitjançant la liquidació, 
l'inventari, el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria de la 
Fundació, així com la verificació del grau de compliment del pla d’actuació. 
  2. Aquests documents tindran l'estructura i el contingut que aprovi el 
Patronat d'acord amb l'ordenament jurídic vigent. 
 3. El projecte de la liquidació del pressupost, de l'inventari, del balanç 
de situació, del compte de resultats i de la memòria de la Fundació, així com 
del grau de compliment del pla d’actuació, l'elaborarà el director de la 
Fundació. Una vegada elaborat, se subjectarà a un informe d'auditoria 
externa. Fet aquest tràmit, el director de la Fundació sotmetrà el projecte i 
l'informe de l'auditor al Patronat, que és l'òrgan competent per aprovar la 
liquidació del pressupost, l'inventari, el balanç de situació, el compte de 
resultats i la memòria de la Fundació. 
 El director de la Fundació ha d'elaborar el projecte de la liquidació del 
pressupost, de l'inventari, del balanç de situació, del compte de resultats i de 
la memòria de la Fundació de l'any anterior abans del 31 de gener de cada 
any. L'informe de l'auditor s'ha de lliurar abans del 31 de març. I el Patronat 
els ha de discutir abans del 15 de juny. 
 
Article 36. Comptabilitat 

 1. La Fundació durà la seva comptabilitat segons les normes legals 
establertes, amb independència dels llibres auxiliars que cregui convenients. 
 2. Tots els llibres seran sempre al domicili de la Fundació, a disposició 
de qualsevol patró. 
 
Article 37. Acceptació de donacions, herències o llegats 

 1. La Fundació pot acceptar donacions, herències i llegats si així ho 
acorda el Patronat. 
 2. L'acceptació de l'herència serà sempre a benefici d'inventari. 

 
 

Títol IV 
Extinció de la Fundació 

  
Article 38. Durada de la Fundació i dissolució 
 La Fundació té una durada indefinida i es dissoldrà en els supòsits 
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prevists per la llei i, especialment quan, comprovada la impossibilitat de 
complir els fins per als quals ha estat creada, així ho acordi el Patronat. 
 
Article 39. Regles de liquidació 
 1. La dissolució i la liquidació de la Fundació, si escau, s'ajustaran a 
les normes legals vigents en el seu moment. 
 2. Els béns i drets existents aleshores es destinaran totalment a fins 
anàlegs als de la Fundació. Per això els liquidadors els adjudicaran lliurement 
a les institucions que considerin més convenients, sempre que entre els seus 
objectius s'inclogui la realització dels fins indicats. 
 


