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PEDRO LF,CUONA ORTUZAR
NOTARIO
CIRosellón, 253, 3 º l º
Tel. 93-218.60-07
08008 Barcelona

NÚMERO MIL CINC-CENTS SETZE ----------------------------------ELEVACIÓ A PÚBLIC D'ACORDS SOCIALS --------------------A Barcelona, la meva residencia a vint-i-cinc de juliol de dos mil
itze.---------------------------------------------------------------------------Davant meu, PEDRO LECUONA ORTÚZ AR, Notari de l'Il-lustre
l · legi de Catalunya. ------------------------------,-------------------------COMPAREIX: DON RICARD SANCHEZ LLEVOT, major d'e
dat, casat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Indústria; número
201 i amb DNI/NIF 37.797.017-J. ----------------------------------------INTERVÉ: --------------------------------------------------------------------En qualitat de Secretari General del Patronat de la "FUNDACIÓ
PRIVADA INDÚSTRIES GRÁFIQUES", amb domicili a Barce
lona, Gran Via de les Corts Catalanes, número 645 . 6e. ----------------
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La Fundació té assignat el NIF 060007903. -----------------------------La Fundació va ser constituYda mitjans;ant escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, Don Enrique Hemández Gajate, el dia 19 de
desembre de 1.991, amb el número 197 de protocol, que consta ins
crita en el Registro de Fundacions Privades de la Generalitat de Cata
lunya, amb el número 614 de protocol. -----------------------------------El senyor compareixent es troba especialment en virtut d'acords pre
ses pel Patronat de la Fundació, en sessió celebrada el día 29 de juny
de 2. O 12. -----------------------------------------------------------------------

M'entrega certificats dels acords adoptats a la sessió ressenyada, que
deixo protocol-litzats amb la present matriu, expedits ambdós pel Se
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cretari, en Ricard Sánchez i Llevot, amb el Vist-i-plau del President,
En Bemat Gómez i Masana, la firma d'ambdós, jo, el Notari, legitimo degudament. --------------------------------------------------------------

�

Identifico al compareixent pel seu ressenyat document d'identitat i té,
al meu judici, la capacitat legal necessaria per atorgar aquesta escrip
tura i , a aquest efecte ' --------------------------------------------------------

ATORGA: --------------------------------------------------------------------
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Que eleva a públics els acords presos pel Patronat de la Fundació i
que consten en les certificacions protocol · litzades i que de manera
extractada són els següents :-------------------------------------------------
___ a) Modificar els estatuts per adaptar-les a la Llei 4/2008, de 24

,/

-�

______d'abril del Libre Tercer del Codi de Catalunya, relatiu a les per
sones jurídiques, i aprovar el nou redactat que s'ajunta. ----------------
\

---.--------------------------------------------------------------------------------- jb) Aprovar el nomenament deis patrons de ple dret deis PATJ4.0NAT de la FUNDÁCIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÁFI)DES tots ells membres de la Comissió Executiva del Gremi d'In
dústries Ora.fiques de Catalunya, quedant el Patronat compost com
queda en la certificació adjunta. ----------------------------------------------- c) Anomenar membres d'honor del Patronat, conforme el que
disposa el nou redactat de l'article 15 dels Estatuts, tal com diu en la
.
. ' adJº unta. ----------------------------------------------------------cert1fi1cac10
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--- d) Anomenar Secretari del Patronat, sense qualitat de patró,
conforme el que disposa el nou redactat _de l'article 1 O dels Estatuts,
al Secretari General del Gremi d'Indústries Ora.fiques de Catalunya,
3
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Sr. Ricard Sánchez i Llevot, amb DNI/NIF 37.797.017-J. ---------------- d) Designar a En Ricard Sánchez Llevot, a la seva qualitat de
Secretari General de l'entitat per aixecar a públic aquests acords. ----D'acord amb el que estableix la Llei Organica 15/1999, el comparei
xent queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als
fitxers automatitzats existents en la Notaria, que es conservaran en
aquesta amb caracter confidencial, sense perjudici de les remissions
de l'obligat compliment. -----------------------------------------------------

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ------------------------------------Així ho atorga el compareixent, a qui faig de paraula les reserves i
advertiments 1 egals. ----------------------------------------------------------Li llegeixo la present, previa renúncia al dret que sap l'assisteix de
fer-ho per sí o per tercers. Assabentat, dóna el seu consentiment i
firma amb mi, el Notari, que DONO FE de tot el consignat en aquest
instrument públic, estes en dos folis timbrats de paper exclusiu nota
rial, números BC1073572 i el següent en ordre correlatiu. ------------
Esta la firma del compareixent. "Signat i firmat: Pedro Lecuona Ortuzar; rubn. cat 1. sege11 at " . ----------------------------------------------------

DOCUMENTS AFEGITS
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En RlQ��e{�<gi ,t' EVOT, amb D.N.I., 37797017-J, com a Se���tai/
Generai-�e!,o��i•f�'e;,i' FUNDACIÓ PRIVADA INDÜSTRJES GRAFIQUES,
, ·¡_"/ti.,,
....• ,�'
á1rer Gran Via de les Corts Catalanes nº 645, planta 6 ª,
amb domrdiU�
�,i��
de I� ciutat de'B'arcélona.
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CERTIF�CO

Que segons resulta de !'acta corresponent a la reunió del Patronat celebrada
en data 29 de Juny de 2012, en el domicili social de la FUNDACIÓ, quedant
validament constitu'it en primera convocatoria al estar presents TOTS els
membres, actuant com a President el Sr. Bernat Gómez Masana, i actuant com
a Secretari el Sr. Ricard Sanchez i Llevot, es van prendre per UNANIMITAT de
TOTS els membres del Patronat, entre d'altres, el següents,

ACORDS

ificar els estatuts per adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril
del Llibre Ter er del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i
aprovar el no redactat que s'adjunta.

SEGON.- A rovar el nomenament deis patrons de ple dret del PATRONAT del
a FUNDAC Ó PRIVADA INDUSTRIES GRAFIQUES tots ells membres de la
xecutiva del Gremi d'lndústries Grafiques de Catalunya. El Patronat
queda co post format pels següents patrons:
r. Bernat Gómez Masana, D.N.I., 40964942-X, qui ostentara el carrec
de President de la Fundació.
- 2. Sr. Jaume Coca Font, amb D.N.I., 36871277-T, qui ostentara el carrec
de Vicepresident de la Fundació
3. Sr. Josep Alg-ueró Galceran, amb D.N.I., 36924670-X
4. Sr. Francesc Hostench Feu, amb D.N.I., 46336162-V
5. Sr. Joan Almirall Oliver, amb D.N.1.,77895129-V
- 6. Sr. Iban Cid Juncosa, amb D.N.I., 46224970-F
1 7. Sr. Joan Nogués Galcerán, amb D.N.I., 40862592-X
8. Sr. Jordi Fort Suarez
9. Sr. Sergi Bellido
10. Sr. Javier Cortes
11. Sr. Esteban Oromi Puig, amb D.N.l., 36204618-L
12.Sr. German Gorri Ochoa, amb D.N.I., 369892265-K
13.Sr. FrancescX Matas Queralt, amb D.N.I 36274624-j
14.Sr. Lluís Maria Ginjaume Torras, amb D.N.I., 36639132-V
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15. Sr. Lluis Monfort
16.Sr. Emili Rakosnik Casas, amb D.N.I., 36278922
17. Sr. Rodolfo Hernández Villamide, amb D.N.I., 37484866
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La durada deis nous carrecs nomenats i aprovats en la aquest �����eq���
vinculada, de conformitat amb els articles 9é i 1 Oé deis Estatuts
als carrecs corresponents en el Gremi d'lndústries Grafiques de Catalt:iay-ª.:'..:7
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En el mateix acte el Sr. Bernat Gómez i Masana accepta expressa i formalment
la seva reelecció al carrec de President de la Fundació Privada lndústries
Grafiques.
Així mateix, la resta de patrons nomenats accepten expressa i formalment en
aquest acte el carrec de patró de la Fundació.
TERCER.- Anomenar membres d'honor del Patronat, conforme disposa el nou
redactat de l'article 15 deis Estatuts, a les següents persones:
1. Sr. Josep Navarro Miralles, amb D.N.I., 37436698
2. Sr. Joaquín Solana Oliver, amb D.N.I., 3846994, en representació de
Hartmann.
3. Sr. Pere Vicenes Rahola, amb D.N.I., 37168293-V
4. Sr. Xavier Mallafre, en representació de Gremi Editors.
5. Sr. Miquel Herelia Lafita, amb D.N.I., 36872791-L, en representació de
Lapeyra.
6. Sr. Angel Artola Verdedas, amb D.N.I., 40294126-N, en representació
d'Agfa.
QUART.- Anomenar Secretari del Patronat, sense qualitat de patró, conforme
el que disposa el nou redactat de l'article 1 O deis Estatuts, al Secretari General
del Gremi d'lndústries Grafiques de Catalunya, Sr. Ricard Sanchez i Llevot,
amb D.N.!., 37797017-J.
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CINQUE.- Designar a En Ricard Sánchez Llevot, en la seva qualitat de
Secretari General de l'entitat per aixecar a públic aquests acords.
1 no havent altres assumptes a tractar es lleva la sessió en el lloc i data
assenyalats.
nstancia lliuro el pre$ent certificat a Barcelona, a 18 de Julio! de
-&·
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ESTATUTS DE LA FUND�CIÓ PRIVADA INDÚSTRI �· - .. •:� ...,.. ;
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Article ler.- La FUNDACIO PRIVADA INDUSTRIES GR;AfIQUES·
�- ..... -�- ,.
(subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya) és una entitat
de caracter particular i privat que es regira per aquests Estatuts, per
la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per totes aquelles
disposicions legals que hi siguin d'aplicació en cada moment.
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Disposicions generals
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Article 2on.- La Fundació té personalitat jurídica i patrimonial
independent, així com també plena capacitat jurídica i d'obrar per el
compliment de llurs finalitats. En conseqüencia podra contractar i
obligar-se en qualsevol forma així com també exercitar judicial i
extrajudicialment els drets i accions que li siguin competents, amb
subjecció a la legislació vigent en cada moment.
Article 3er.- La durada de la Fundació sera indefinida. Malgrat, el
Patronat podra donar-la per extingida quan la seva finalitat
esdevingui impossible.
Article 4rt.- El domicili de la Fundació queda fixat a Barcelona (Gran
Via de les Corts Catalanes, 645 6° planta), si bé el Patronat podra
acordar lliurament el canvi d'aquest dintre del territori de Catalunya,
així com també abrir les delegacions i dependencies que cregui
oportunes i adients, previes les notificacions oportunes a la
Generalitat.
· II
Objecte o Finalitats de la Fundació

Article Se.- La Fundació té com a objecte social:

1.- La Contribució mitjanc_;ant el perfeccionament tecnológic i la gestió
tecnológica, a la millora de la competitivitat de les empreses dins de

J

BA8599227
l�s Arts Grafiques en totes ·¡ cadascuna de les seves
l'ambit
especialitats i qualificacions.

de.

2.- La formació ���a-iii���mpresarial dins de l'ambit de les Arts
Grafiques en f�es.11 '._4 !-':' c;:ida:sc;,un a de les seves especialitats i
\L
,1 ....
qualificacions, j11·r��!r;&-l�\fsposta a les necessitats' i demandes
d'aquest sect ����1�,.��,M moment millorant la competitivitat
e��et0·�1.�� 1-....//4
de les empres
�',9, ���.:.;"t �' '(J
Per tant, dintre 'fi:g..ü_e.s_'f:\J�lis objectius tindra com a finalitats
::'\��·; > v·r,Y.'."':l�uMeNrcs
concretes i no limita�t:eñtre d'altres, les següents:
,
(Y>'.'
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-mr . ;,;.� ._�
1

1ª.- La formació professional reglada

2ª.- La formacíó ocupacional

3ª.- Cursos de reciclatge professional

4Y-° Semi�aris destinats a aquestes finalitats
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ovació, aplicació i desenvolupament del perfeccionament
tecnológic / i la seva óptima gestió, constituint, si s'escau, les
necessaries per realitzar aquesta finalitat.
Article
Per donar compliment al seu objecte social la Fundació
podra otar beques i fons, amb plena llibertat per a l'elecció deis
benefi iaris d'aquests ajuts. Els requisits per poder-hi accedir
bliran en cada moment pel Patronat.

e.-

Article 7e.- L'activitat de la Fundació s'exercitara sense cap anim de
lucre, mitjanc;ant la promoció i creació de les seves própies escoles de
Form• ció Professional destinades als fins i objectius perseguits en les
que, a banda de la• formació professional reglada í continua propia
d' n centre d'aquestes característiques, podra donar-se'n de no
r, glada i ocupacional d'acord a les necessitats del sector d'arts
grafiques. La Fundació podra constituir les figures jurídiques escaients
Mr a l'exercici de la seva activitat sempre i quan ostenti la majoria
a�soluta de les mateixes i assumeixi la seva gestió í control.
III

Organització i funcionament
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Article Se.- La Fundació sera regida i administrada, amb les més
amplies facultats, per un Patronat, al qual correspondra la
representació jurídica i extra jurídica de la Fundació en tota classe
d'actes i contractes, inclosos els de disposició i de gravamen sobre
mobles i immobles, l'acceptació de carregues i obligacions, el
compliment de la finalitat fundacional i la seva interpretació en cada
cas com així també deis presents estatuts amb ple compliment de tot
allo prescrit per la _legislació vigent.

¡¡
Article 9e.- El Patronat és un organ col•legiat constitu'it per un mínim
de tres membres i un maxim de vint-i-cinc. Inicialment es compo_�a
deis deu membres signants de la carta Fundacional, to�él-s 1 h'rt�t�
_1
11
components de la Comissió Executiva del Gremi de la Indúsy¡1:�1 J
1
Comunicació Grafica de Catalunya, amb carrec vigent en!'/i'�quelf,
moment. Aquests Patrons tindran el caracter de patrons fund\&to�t�i
i com a tals no podran ésser rellevats del seu carrec només qu��
-���
···-- ·
a) Petició o decisió propia
b) Incapacitat física o jurídica
e) Haver incorregut en fets que comportin o puguin representar
descredit o menys preu per a la Fundació
d) Mort

,,·'ii

'!;¡'

,,,

També seran patrons de ple Dret, o sigui patrons nats,
automaticament, les persones que composin en cada moment la
Comissió Executiva del Gremi de la Indústria i la Comunicació Grafica
de Catalunya, quan es tracti de persones diferents als Patrons
fundadors actuals. La duració d'aquests carrecs estara vinculada a la
del seu carrec en el Gremi de la Indústria i la Comunicació Grafica de
Catalunya
D'altra banda correspondra al Patronat l'admissió de nous Patrons, a
proposta de la Junta Rectorar que hauran de reunir la condició d'ésser
representants d'organitzacions o empreses que contribueixin,
mitjanc_;:ant la seva prestació personal al fi social de la Fundació o a
qualsevol de les entitats que la Fundació hagi constitu'ft per a la
realització de la seva activitat. Els patrons no nats es renovaran per
terc_;:os cada dos anys i poden ser reelegits.
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c nt, Vice-fr���ent i Secretari General del
Article/i:�f..&I\��-;�l
Comuni�ació Grafica de Catalunya �:ran
Gre�i
Pres1den\\ ��c�pies1cje� , Secretan del patronat de la Fundac,o. El
�
President b�fÉfu_fat.Yp�.r;!aelegació la representació de la Fundació. El
·-·-:-�
Vice-president :1·substituira en els suposats d'impossibili�at d'�i,?Rf.'. {Jt:_ooa,.,.eNr�
�9 a1rt.t,: , · ·0;.;./4..¡,
o per delegacio expressa d'aquest. El Secretari no tindra la ,,,
��
,
' a les reunions pero' no tind ra' vot. La d �3;d ; �·\\��P �_L.- Ji..H:"
de patro. Assistira
lj/f f ,
ula�a a la vigencia del carrec al Gremi de la
�arree esta_ vin�
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Article 11e.- El Patronat es reunira tantes vegades com estimi
oportú el President i a petició d'una quarta part deis seus membres i
preceptivament una vegada a l'any per l'aprovació ·de comptes i
pressupostos, previa citació per el Secretari General com a mínim
amb� dies d'antelació a la data en la que la reunió tingui que
·correspond ' al President dirigir les reunions i executar els seus
acords exce te en els casos en que es delegui expressament a una
�
altra o alt es persones. En cas d'absencia del Secretari, sera
substitu'ft p r el Patró que el Patronat trií per la reunió.
===...;:::.;2=.;e
:!::.;
' •!...- El Patronat quedara constitu'it validament en primera
tória, quan concorrin a llurs reunions la meitat més un deis
seus embres, en segona convocatoria quan concorrin almenys tres
s seus membres.
Els membres del Patronat no podran delegar el seu vot, llevat els
casos de representació de les persones jurídiques o de les que
ostentin la qualitat de Patró per raó de llur carrec, la representació
deis quals es fara d'acord amb el que estableix la llei.
acords es prendran per majoria de vots deis Patrons presents,
xceptuant aquells casos en que els Estatuts exigeixin un nombre de
vots superiors; en el supósit d'empat es decidira pel vot de qualitat
del President.
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Art1cle 13e.- Els acords es transcnuran en el Llibre d' Gt�·s,,�,4,,;�•·
1 <-Y ;o•"·
corresponent al Secretari del Patronat, amb el vist i plai;::-·c:h,:ef ·.-··:i?J.
,
,
President, l'autorització de les Actes de les reunions del Patr tfo�.i ,," ::)
l'expedició de tota classe de certificacions d'acords adoptats
contingut del llibrer i documents de la Fundació, de la custodia 'd:els , .. �1_2',.i
·�..:....;..:.;;;
quals n'és responsable.
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Article 14e.- Els carrecs en el Patronat seran gratu·its pero no
onerosos, tenint els qui els ocupin dret al reembossament estricte de
les despeses que l'exercici del carrec els hi ocasioni.
Article 15e.- El Patronat pot designar membres d'honor de la
Fundació aquelles persones físiques o jurídiques que són
mereixedores d'aquesta distinció per les seves especials qualitats o
bé per la seva ajuda a la Fundació.
Els membres d'honor poden assistir a les sessions del Patronat amb
veu pero sense vot i queden exclosos de la responsabilitat que
l'article 332-11 de la Llei 4/2008 estableix per als Patrons.
Junta Rectora de la Fyndació
Article 16e.- La Junta Rectora estara constitu'ida inicialment per els
mateixos deu membres que varen signar la Carta fundacional i
posteriorment, tindra un número maxim de vint-i-cinc membres; es a
dir, sempre un nombre senar, anomenats i renovats pels membres
de la Comissió Executiva del Gremi de la Indústria i la Comunicació
Grafica de Catalunya. La perdua de la condició de membre de la
Comissió Executiva del Gremi de la Indústria i la Comunicació Grafica
de Catalunya, comporta la perdua de la condició de membre de la
Junta Rectora de la Fundació.

Els carrecs de President, Vice-president i secretari de la Junta Rectora
coincidiran amb els del Patronat.
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Article 18e.- En tot cas, haura de reunir-se com a mínim. -una
vegada cada dos mesas.
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El regim de quórum d'assistencia, de votació i el necessa,�i;1J:)(� /:Z�·,;¡-.',c\•
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f'adopció d'acords sera l'establert a l'article 12 deis Estatuts.
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Article 19e.- La Junta Rectora tindra tates aquelles competencies
que segons la legalitat vigent puguin ésser delegades per el Patronat,
exercint fonamentalment funcions de govern, administració
repr�tació de la Fundació.

Director Gerent i Personal de la Fundació
Article 20e.- El Secretari General del Gremi de la Indústria i la
Comu icació Grafica de Catalunya exercira la direcció executiva de la
Fun

l

carrec és retribu"it, en els termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat propies del carrec i a les seves
funcions.
Haura d'assistir a totes les reunions del Patronat a que se'I convoqui
podra t intervenir-hi amb veu pero sense vot, donat que no ostenta
qualitat de patró.

Article 21e.- La FL!ndació disposara de personal tecnic i
administratiu, essent llur retribució i els seus drets i obligacions les
que resultin de la legislació laboral aplicable.
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IV
Patrimoni i regim economic de la Fundació
Article 22e.- El Patrimoni de la Fundació podra ésser integrat per
,,.A
tota classe de bens i drets, sense més limitacions que les que imposi ""°
l'ordenament jurídic.
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Article 23e.- El capital fundacional estara integrat:
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a) pel capital fundacional, constituYt per la dotació inicia
�.::.::.;:: �
. consta a la carta fundacional.
b) Per els bens mobles i immobles que en l'actualitat li pertanyin i
aquells que en el futur adquireixi.
c) Per els donatius, quotes, subscripcions i subvencions que pugl:Ji
rebre tant deis fundadors com de tercers ja siguin particulars o
institucions, i aquestes públiques o privades.
d) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres
béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol
o concepte.
e) També per les cessions gratuYtes "inter-vivos" o successions
"mortis causa", que es puguin rebre de les persones
esmentades.
f) Per qualsevol altre bé o dret que pugui ésser adquirit per la
Fundació d'acord amb la legislació vigent.
Si el cedent no manifesta de forma expressa la seva voluntat en
quan al destí deis bens cedits a la Fundació, el Patronat podra
optar entre augmentar amb ells la dotació inicial o destinar-los a la
. realització directa d'algun deis objectius que constitueixen la
finalitat fundacional, atenent sempre el millar interés de la
Fundació.
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Article 24e.- L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de
disposició deis béns i drets que integren el patrimoni fundacional
s'ha de fer respectant les condicions deis fundadors o deis donants
d'aquests béns. En qualsevol cas, si fos a tiol onerós l'import
obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que
se subroguin en lloc deis alienats o en la millora deis béns de la
Fundació.
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El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de dispo�i�ió q ,..,
grav�n:ien a que es r�f�reix l'a�artat 1 d'aquest ª:ticlef�f'\\�l:_.:_'•.
_
termIn1 de trenta d1es habils a-partir del moment en que es
1
\\� ,. .,,.,_., ' . � ¡,¡:¡;� tl;¡
_
\\:t,, �:\"-' �..r· .cilM. �-!
Es requereix previa autorització del Protectorat per fer act'�s ... �f(fi,. :?/
�-�-,
disposició, gravamen o administració en els casos següents:
l

".;-�:Ji,.'·�:,.

a) si els béns o drets objecte de disposició s'han adquirit amb
diners procedents de subvencions públiques,
donant ho ha exigit expressament,
istableix una disposició estatutaria
roducte de l'operació no es reinverteix totalment en el
i de la Fundació.
,at pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat
que aconsellin la conjuntura económica i la legislació
les modificacions convenients en les inversions del
oni fundacional.
Perja la realització d'actes de disposició sobre els béns i drets que
_r.1stitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació
d'herencies, llegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el
capital fundacional, s'exigeix l'acord del Patronat adoptat amb el
vot favorable deis dos terr;os deis seus membres.
Article 25e.- La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre
d'inventari i de comptes anuals.

El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els
comptes anuals de manera simultania i amb data del dia de
tancament de l'exercici economic, 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.

""" t.i.&.........
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Els comptes anúals formen una unitat i estan integrats
a)
b)
c)
d)
e)
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el balanc; de situació,
el compte de resultats,
el compte d'estat de situació de canvis en el patrimonl{�n ·¡ ��_.; /
"....:,.·=-·- el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i
la memoria, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balan<; i en el compte de resultats, i
s'han de detallar les actuacions realitzades en compliment de
les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i
els serveis que aquests han rebut, com també els recursos
procedents d'altres exercicis pendents de destinació, si n'hi ha,
i les societats participades majoritariament, amb indicació del
percentatge de participació.

t

El Patronat ha d'aprovar dintre deis sis mesas següents a la dat9
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 diposit en el termini de 30 dies
a comptar de la seva aprovació.
El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relació amb les inversions
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un
informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta
que han de seguir les entitats sense anim de lucre, de conformitat
amb la normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat
reguladora.
Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa
quan es donen les circumstancies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstancies legalment
previstes perque els comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria,
si una tercera part deis patrons la demaria per raons justificades,
perque considera que hi ha alguna circumstancia 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 maxim de trenta a
comptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la
realització o no-realització de !'auditoria de comptes sol•licitada. Si
no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cap
convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme
!'auditoria, els patrons interessats poden adrec;ar la seva petició al
Protectorat, d'acord amb el que estableix l'article 332.8.4 de la Llei
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1.Gl.'.a�tH:1t�1 1 llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
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a) les rendes i rendiments produ'fts per l'actiu,
��'.;J!{��-º
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats<··· ._ ·•,•... : ..-·:-fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta
finalitat que no hagin d'incorporar-se al capital fundacional.
d) El rendiment de les societats i empreses en les que la
Fundació participi.
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f7e.-

La Fundació ha de destinar al compliment deis fins
als almenys el setanta per cent de les rendes i altres
nets anuals obtinguts. La resta l'ha de destinar o bé al
nt diferit de les finalitats o bé a l'increment deis seus
is. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació deis ingressos.

Si la
ndació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la
destinaiió, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o
han d' plicar-se directament a la consecució deis fins fundaciorials.

L'ap�ació d'almenys el setanta per cent deis ingressos al
co7?1iment de les finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el
_
rmini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de
l'acreditació comptable.
Article 28e.- Les despeses derivades del funcionament del
Patronat i deis seus órgans delegats, 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 29e.- La Fundació pot constituir societats i participar-hi
sense necessitat d'autorització previa, llevat que aixo compartí
l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

j
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La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30
dies l'adquisició i tinen�a d'accions o participacions socials que li
confereixin, directament o indirectament, el control de societats
que limitin la responsabilitat deis socis.
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Article 30e.- El Patronat, mitjan�ant un acord adoptat amb el vot
favorable deis dos ter�os deis seus membres de conformitat amb
l'establert a la normativa aplicable, i previa convocatoria expressa,
pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissol1.1ció o
extinció de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord
amb la legislació aplicable.

Article 31e.- La Fundació es dissoldra per les causes següents:
a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que
abans se n'hagi acordat una prorroga.
b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constitu'it o
impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la
que el Patronat n'acordi la modificació.
e) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada
per una sentencia ferma.

e) Les altres que estableixen la llei o els e�tatuts.

,�.

I

'O/,'

'\�;;¿:,::��;- ;.·/

Modificació i Extinció de la Fundació

d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
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DONO FE que concorda amb el seu original obrant en aquest proto
col general corrent d'instruments públics sota el nombre al principi
indicat. I a utilitat de FUNDACIÓ PRlVADA INDÚSTRlES
GRÁFIQUES, lliuro PRIMERA copia, estesa a onze folis timbrats
de paper exclusiu, el present i elssegüents en ordre correlatiu, i un
més, l' anterior en ordre que s'afegeix per a la consignació de notes
pels registres i oficines públiques. A Barcelona, a vuit d'agost de dos
mil dotze.
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EL PRESENT FOLI S'AFAGEIX PER A LA CONSIGNACIÓ
DE NOTES, PELS REGISTRES I OFICINES PUBLIQUES.

mm

Generalitat de Catalunya
Oepartament de Justicia
lfl Direcció General de Oret i d'Entitats Jurídiques

%

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i
d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del
Departament de Justicia, segons Resolució JUS/27/2013, de
;. i::
e:.,
15.01.2013, DOGC 6295 de 17.01.2013), que es consigna més avall,
s'aprova i s'inscriu, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, l'adaptació a la Llci 4/2008, de 24 d'abril, Clel !libre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurldiques, i la
modificació deis estatuis de la Fundació que tot seguí! s'esmenta, així
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cpel text refós resultan!. Aixf mateix s'hi inscriu l'acte de modificació
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(��e pa ronat conlingut en aquesta mateixa escriptura. Aquesta
c5 J:-e.<f-' es ·. ura está complementada per l'escriptura at�rgada davant del
� ..!,e•,.- . ::-·_ :, ◊'
ateIx notan el d1a 20 de desembre de 2012, num. 2332 del seu
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Fundació Privada lndústries Gráfigues
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