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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PARC TAUlf 

CAPITOl I 

Denominació, naturalesa, durada, domicili, ambft d'actuacl6 t regim jurfdic 

Article 1. Denominació, naturalesa I durada 

La Fundació és una entitat sense anim de lucre que té el patrimoni, els 
rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització 
de tes finalitats d'interes general previstes en aquests estatuts. La fundació es 
denomina Fundacio Pare TauU" 

La Fundació té vocació de permanencia i es constitueix amb durada indefinida. 

Article 2. Domicili 

El domicili de la Fundació queda fixat a la c1utat de SabadeU (08208), Pare Taull 
núm. 1. 

En qualsevol moment el Patronat pot traslladar el domicilf fundacional, i també 
crear i suprimir les delegactons que tingui per convenient dins el territori de 
Catalunya. 

Article 3. Ambit d'actuació 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritariamelit a Catalunya. No obstant 
aixo, pot actuar a la resta del territorl de l'Estat espanyol aixi com a escala 
internacional. 

Article 4. Regim juridic 

La Fundació té personalftat juridica propia i gaudeix de plena capacitat juridica i 
d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la 
inscripció en el Registre de Fundacions de la GeneraUtat de Catalunya. 

La Fundado es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per \ll 
les disposicions legals que li són d'aplicació, 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 11 

Finalttats fundac10nals t acttvttats 

ticle 5. Fina/itats ndacionats 

a Fundació té per objecte: 

romoure, impulsar, afavortr f d1vulgar els trebalts d'fnvestigació, de docencia, 
'innovació i de formac:ió de personal, espectalment en l'ambit dels centres, 
rveis i establiments del consorci públic Corporaeió Sanitaria Pare Taulí (en 

ndavant, indistintament, CSPT) o en els ens en que aquesta hi participa, tant pel 
ue fa als vessants medies, sanitans, tecnics i efentffics, eom de gestió f 
rganftzació assfstencial i de suport a la mateixa. 

rticle 6. Activitats 

1.· Per a La consecuc1ó dels fins fundacionaLs, la Fundaeió desenvolupa Les 
a tivitats que el Patronat considera necessarfes directament i/o en coHaboració 
a b altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la 
n rmativa sobre fundacfons. En concret, a fi de dur a terme la finalitat 
f ndaeional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense anim exhaustiu, 
s' numeren a continuació: 

a) Promoure, desenvolupar i subvencionar linies i projectes de recerca ilo 
innovació, orientats fonamentalment a la mUlora i racionalització en la 
utilització dels mftjans, tant personals com materials, que s'esmercen en 
les disciplines reladonades amb les ciimeies de la salut. 

b) Promoure, desenvolupar i subvencionar programes doeents, en 
coHaborac1ó o no amb altres entitats, que fomentin el progrés de les 
diverses especialitats i disciplines relacionades amb les ciendes de la 
salut i els servefs d'atenció a la població. 

e) Promoure, desenvolupar i subvencionar programes de formació, 
especialment pel personal de la CSPT i dels ens en que aquesta hi 
participa, ordenats a l'actualttzació dels seus coneixements i aptituds. 

d) Promoure, desenvolupar ¡subvencionar projeetes d'investigac;ó, !« 
d'innovació o d'estudf, especialment que hagin de ser realitzats pel 
personal de al CSPT, o en els ens en que aquesta hj participa. 
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e) Promoure, desenvolupar i subvencionar cursos, seminaris, congressos, 
simposis, jornades d'estudi, reunions científiques i altres activitats 
analogues, com també l'ediciá de publicacions per a la divulgació de 
trebaUs d'analisf i de recerca i innovació. 

6.2.- Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot 
moment el Patronat podra acordar la realitzacfó d'altres actMtats que consideri 
convenients als efectes d'assolfr els objectius fundacionals. 

6.3.- De conformitat i amb els requisits establerts en els articles 333-4, 1 333-5 
del Cod; Civil Catala, les .esmentades activitats les -podra portar a terme la 
Fundaciá de forma directa o indirecta t, en especial,mttjan~ant la constitució o 
participaciÓ en entitats mercantils que límittn laresponsabflitat dels soc1s, ja 
sigui com a soc; únic o amb d'attres socis. 

6.4. - Per al desenvolupament de les seves activ1tats la Fundacfó podra recaptar 
fons, fins i tot recorrent a financ;ament extern, i subscriure convenis de 
col-laboració o contractes amb persones fisiques o amb altres entitats públiques o 
privades i dur a terme qualsevol classe d'actes o negocisjurfdfcs admesos en 
Dret. 

6.5.- Les activitats relacionades amb els fins fundacionáls s'han de dur a terme 
segons les normes que les regulen especificament,mftjanc;ant l'obtenció, si 
escau, dels permisos o llicenctes pertinents. 

Article 7. Regles basiques per Q I'aplicacló deis recursos a les finatitats 

Les rendes i els altres fngressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els limits establerts per la legfslació 
vigent. 

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat economica, actes, contractes, 
operacions i negocis lfclts, sense més restricctons que les imposades per la 
legislacfó aplicable. 

Article 8. Regles bósiques per a la determinadó delsbeneficiaris 

Són beneficiaris de la Fundació els col'lectius següents: 

8.1.- Podran ser beneficiaris de la Fundació les per$ones' fisiques o juridiques que 
presentin un projecte d'jnvestfgació, de docencia, d'innovació o de formació que 
guardi relació amb els fins de l'entftat i tingui interes als efectes del compliment 
dels seus objectius. 
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8.2 - La designació dels beneficiaris sera acordada Uiurament pel Patronat o 
l" gan en que aquest delegui d'acord amb els principis d'imparcialitat i no
di riminació i en el marc de les normes establertes al posterior apartat 3. Ningú 
n podra al·legar davant els organs de la Fundació cap mena de dret a gaudir dels 

neficis fundacionals, ni demanar que siguin atribuYts a una persona 
eterminada . 

. 3.- Per la designació dels beneficiaris hom tindra en compte les normes 
enerals següents: 

a) Els beneficiaris hauran de pertanyer, preferentment, al consorci CSPT o als 
centres, serveis i establiments d'aquesta entitat o dels ens en que la mateixa hi 
participa. 

b) La idonel'tat dels candidats, que en cada cas es determinara segons les normes 
especifiques que es fixin a aquest efecte, sera un factor primordial per a la 
elecció dels beneficiaris. 

) L'interes dels projectes i la seva relació amb els fins fundacionals seran 
eterminats pel Patronat, dfrectament o a través d'una Comissió o Comite de 
aloració que s'estableixi a l'efecte. 

CAP[TOllII 

Regtm economic 

A ticle 9. Patrimoni de la Fundació i activitats economi ues 

El patrimoni de la Fundactó queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. 
El patrimoni esta integrat: 

a) pel capital fundacional, constftuil per la dotaCió inicial, que consta a la 
carta fundacional; 

b) per tots els béns j drets de contingut economlc que accepti i rebi la 
Fundació amb la finalitat d'incrementar el capital fundacional, i 

c) per tots els rendfments, fruits, rendes i productes, i els altres béns 
incorporats al patrfmoni de la Fundació per qualsevol titol o concepte. 

A ticle 10. Dis osició i deure de refnversió 

1 .1.- L'alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns i 
ets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a titol onerós i respectant 

l s condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol ca s, 
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l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se 
subroguin en Uoc dels alienats o en la millora delsbéns de la Fundació. 

10.2.- la necessitat i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen 
directe o indirecte han d'estar justificades j acreditad es documentalment. El 
Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació 
adequada per prendre la dec1sfó responsablement. 

10.3.- El Patronat ha de comunicar al Protectorat els· actes de disposició o 
gravamen a que es refereix l'apartat 1 d'aquest article en el termini de trenta 
dies habils a partir del moment en que es fan. 

10.4.- Es requere1x autorització previa del Protectorat per fer actes de dfsposició, 
gravamen o administració en els casos següents: 

a) si els béns o drets objecte de disposidó· s'han adquirit amb diners 
procedents de subvencions públiques, 
b) si el donant ho ha exigit expressament, 
e) si ho establefx una disposicfó estatutaria 
d) si el producte de l'operació no es reinvertefx totalment en el patrimonj 
de la Fundació. 

10.5.- El Patronat pot fer, sempre que sigui necessan i de conformitat amb el que 
aconseUin la conjuntura economica i la legislació vigent, les modificacions 
convenients en les inversions del patrimoni fundaCional. 

10.6.- Per a la realitzaci6 d'actes de disposici6 sobre els béns i drets que 
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herencies, llegats o 
altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot 
favorable del Patronat amb la majorfa qualfffcada de meltat mes ú dels membres 
de dret i el compliment dels requisits legalment prevfstos. 

Article 1,_ Re!lim comptDble i documentDI 

11.1.- La Fundació ha de portar un llibre diari 1 un lUbre d'¡iwentari i de comptes 
anuals. 

11.2.- El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventan i ha de formular els 
comptes anuals de manera simultlmfa f amb data del día de tancament de 
l'exercici económic, de conform1tat amb els principfs de comptabilitat 
generalment admesos i amb les dispos1cions que en cada cas sfgutn aplfcables. 

11 .3. - L' exercici s' ha de tancar el dia 31 de desembre de cada any. 
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. - Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

a) el balan~ de situació~ 
b) el compte de resultats, 
c) el compte d'estat de situaci6 de canVlS en el patrfmoni net, 
d) el compte d'estat de sftuació de fluxos en efectiu i 
e) 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 
actuaclons realitzades en compliment de les finalitats fundacionals 1 
concretar el nombre de beneffcfaris i els serveis que aquests han rebut, 
com també els recursos procedents d'altres exercfcis pendents de 
destinació, si n'hi ha, ¡les societats participades majoritariament, amb 
indicació del percentatge de partictpació. 

11.5.- El Patronat ha d'aprovar dintre dels 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 
diposit en el terminl de 30 dfes a comptar de la seva aprovació. 

11.6.- El Patronat ha d'aprovar i presentar, en relaci6 amb les inversions 
lnanceres temporals que realitzl en el mercat de valors, un Informe anual sobre 
1 grau de complfment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense 
n1m de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi 
'autoritat reguladora. 

1.7.· Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoría externa quan es 
onen les circumstancies legalment previstes. 

cara que no es produeixin les clrcumstancies legalment previstes perque els 
mptes s'hagin de sotmetre a una auditoda, si una tercera part dels patrons la 
mana per raons justificades, perque considera que hi ha alguna circumstancia 
cepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha 

convocar una reunió del Patronat en el termini maxim de trenta dies a 
mptar de la petici6, a fi d'acordar de forma motivada la realització o no 
alització de l'auditoria de comptes sol· licitada. Si no es convoca el Patronat en 

1 termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta ftnalitat, s'acorda no dur a 
erme l'auditorla, els patrons fnteressats poden adre~ar la seva petició al 
rotectorat, d'acord amb el que estable ix l'article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 
4 d'abril, del llibre tercer del Codf civil de Catalunya, relatiu a les persones 

j urídiques. 

Article 12. Recursos anuals 

Els recursos economics anuals de la Fundació han d'estar tntegrats per: 
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b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i 
e) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no 

hagin d'incorporar-se al capital fundacional. 

Article 13. AplicQció obligQtoriQ 

La Fundació ha de destfnar al compliment dels fii'lS fundacionals almenys el 
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta 
l'ha de destinar o bé al comptiment diferit de les ftnaUtats o bé a l'increment 
dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'apUcació dels fngressos. 

Si la Fundació rep béns t drets sense que se n'especifiqut la destinació, el 
Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'apUcar-se d1rectament 
a la consecució dels fins fundacionals. 

L'aplfcació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les 
finalitats fundacionals, s'ha de fer efectiva en el term1ni de quatre exercicis a 
comptar de l'inid del següent al de l'acreditacfó comptabte. 

Article 14. Despeses de funcionQment 

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus organs delegats, 
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions' de direccfó o gerencia, no 
poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtfnguts durant l'exercici. 

Article 15. PQrticipQció en societQts 

La Fundació pot constituir socfetats i parUcipar-hisense necessitat d'autorització 
previa, llevat que aixo comporti l'assumpcfó de responsabilitat personal pels 
deutes socials. ' 

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termtni de 30 dies l'adquisicfÓ i 
tinen~a d'accions o participacions socials que tf confereixin, directament o 
indirectament, el control de societats que llmittn la responsabilitat dels socis. 

En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'admin1stració de 
societats ha de ser compatible amb el compliment dels fíns fundacionals. 
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CAP(TOl IV 

Organftzació i funcionament 

Article 16. El Patronat 

El Patronat és L'organ de govern i d'administraeió de la Fundació, la representa i 
gestiona, i assumeix totes les faeultats i funeions neeessaries per a la eonseeueió 
dels fins fundaeionals. 

rticle 17. Com osició del Patronat i re uisits er ser-ne membre 

7.1.· El Patronat és un organ eoHegiat integrat per persones físiques o 
urídiques i eonstitul't per un mínim de nou membres i un maxim de vint-i·tres 
embres i que seran els següents: 

El/la President/a del Consell de Govern del consorei Corporació Sanitaria 
Pare Taull . 

- El/la DirectorIa General del consorei Corporació Sanitaria Pare Taulí . 

- Un minim de cinc i un maxim de nou membres, designats a títol personal pel 
Consell de Govern del consorei Corporació Sanitaria Parc Tauli • 

Un membre, designat a titol personal per l'organ de govern de Caixa 
d'estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) com a 
suecessora de Pentitat fundadora Caixa d'Estalvis de Sabadell. 

- Un membre, designat a títol personal per l'organ de govern de SABADELl 
ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA com a successora 
de l'entitat fundadora Mútua Sabadellenca d' Assegurances (després 
SABADELL MUTUAL, Mutualitat de Previsió Social). 

- Els restants deu membres, en el seu eas, seran designats pel Patronato 

17.2.- Podra ser membre del Patronat qualsevol persona física amb eapacitat 
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 delietes 
contra el patrimoni o contra l'ordre socioeeonomie o per delictes de falsedat. 

17.3.- Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una 
manera estable, per la persona en qui reeaigui aquesta funeió d'acord amb les 
normes que les regulin,. o per La persona que designi a aquest efeete eL 
corresponent organ competent. 
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17.4. - Les persones juridiques, si són nornenades com a patrones, nornés poden 
estar representades per una persona fisica al Patronat.Aixo no obstant, és 
possible que una persona jurídica designi un O més d'un patró, amb 
independencia, en el seu cas, del seu representant, cas en el qual actuaran a titol 
personal pero no en representació de la persona juridfca. 

Artkle 18. Des;gnadó, renovació ; exerdd del carree . 

18.1.' El primer Patronat e.s el designat a la carta fundacional. Els nornenaments 
de nous patrons j el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la 
majoría qualificada exigida a l'article 26. 

18.2.' Els patrons exerceixen els seus carrees per un terrnlnf de quatre anys, i són 
reelegibles indefinidament per periodes d'igual durada. 

18.3.- Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel 
qual van ser designats, podran ser subst1tul'ts per nomenament del Patronato La 
persona substituta sera designada pel temps que falti perque s'exhaureixi el 
mandat del patró su bstitul"t , pero podra ser reelegfda pels mateixos terminis 
establerts per a la resta dels membres. '. 

18.4. - El Patrons que ho són per raó del carree que ocupen céssaran com a tals en 
el moment que de1xin d'exerelr el seu earree, 1 seran substituYts automaticament 
pel nou titular d'aquest. 

18.5.- Els membres del Patronat entren en funcfons després d'haver acceptat 
expressament el carrec mitjan~ant alguna de les formes establertes en la 
legistació aplicable. 

Artkle 19. Gratu;'tat 

Els patrons exerceixen el carree gratui'tament, sens" perjudjci del dret a ser 
reemborsats de les despeses degudament justffieades f a la indemnització pels 
danys que els ocasioni el desenvolupament de lesfLincfons propies del carree. 

Article 20. Facultats ; delegació de funcions 

20.1. - Corresponen al Patronat totes les facultats ··que té estatutariament 
atribu'ides i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins 
fundacionals, sense rnés exeepcions que les establertes en la legislació aplicable i 
en aquests estatuts. 

20.2.- El patronat pot delegar totes o part de (es funcions que té atribu'ides, 
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xcepció feta d'aquelles que la Llei qualifica com a indelegables. Aquesta 
delegació podra efectuar-se nomenant un o varis patrons deLegats, havent-se de 
determinar les funcions efectfvament delegades 1 el regim de delegació 
col-legiada o unipersonal en el sUpOsit de nomenar-se més d'un/a patró/na 
delegat/da. En cap cas la delegació de funcions eximeix de responsabilitat al 
Patronato 

20,3.- El Patronat podra nomenar apoderats generals o especiaLs amb funcions 
mancomunades o solidarles, de conformitat amb la legislació vigente Aquests 
apoderaments podran efectuar-se a favor de qualsevol persona amb 
independencia que sigui o no membre del Patronato 

Les delegacions de funcions i els apoderaments, excepte el de plets, hauran de 
ser inscrits en el Registre de Fundacfons. 

20.4.- En tot cas, són fndelegables i corresponen al Patronat amb caracter 
exclusiu les facultats següenb: 

a) La modiffcaci6 deLs estatuts. 
b) La fusió, L'escissió o la dissoluci6 de la Fundació. 
e) L'elaboració 1 l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els 
comptes anua(s. 
d) Els actes de dtsposicfó sobre béns que, en conjunt o individuaLment, tinguin un 
valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundacfó, llevat que es tracti de 
la venda de títols valor amb cotftzació oficial per un preu que sigu1 almenys el de 
cotització. Tanmatefx, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de L'acte 
corresponent en les condldons aprovades pel Patronato 
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jundica. 
f) La fusió, l'escissió i La cessió de tots o d'una part dels actius 1 els passius. 
9) La dissolució de socfetats o d'altres persones juridlques. 
h) Els que requereixen l'autorttzadó o l'aprovació del Protectorat. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions 
del Protectorat que sigufn necessaries o de les comunfcacions que se li hagin de 
fer de conformitat amb la legfslacfó vigente 

Article 21. Regfm de convocatoria 

21.1. - El Patronat es reuneix en sessió ordinaria almenys una vegada l' any, i 
obligatoriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat 
d'aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior. 

21.2.- 5'ha de reunir en sessió extraordinaria, previa convocatoria i a iniciativa 
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del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessarf per al 
bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol-liciti una 
quarta part dels seu s membres, i en aquest cas la reunió s'haura de ter dins els 
trenta dfes següents a la sot-licltud. 

21.3.- Les reunions s'han de convocar almenys ambélnc dies d'antelació respecte 
de la data prevista perque tingui Uoc, excepte casos d'excepcfonal urgencia a 
judici del president, que podra efectuar-se amb un mini m de 24 hores, o be quan 
estiguin presents la totalitat de patrons cas en el qual podran reunir-se i establir 
en aquell moment l'ordre del dia de la sessió. La convocatorfa de les reunions es 
fara mitjanc;ant escrit, inclosos els ststemes de correu electronic, adrec;at al 
domicilf o adr~a electronica facilitada per cada membre. 

21.4.- El Patronat es pot reunir excepcionalmentm1tjanc;ant teleconferencia 
videoconferencfa, multiconferEmcia o qualsevol altre sfstemaque no fmplfqui la 
presencia fisica dels patrons, efectuant-se convocatoria amb els requisits 
ordinaris i fent constar la cfrcumstancia de sessfónopresencfal. En aquests casos 
és necessari garantir \a identificació dels assistents a lá reunió, la continul'tat en 
la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacfons i l'emissió del voto 
la reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi eL president. En les 
reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin 
participat en la multiconferencia ilo videoconférencfa.La convocatoria de les 
reunions correspon al presfdent i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells 
assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels qua\s no es poden prendre 
acords valids. 

21.5." Acords sense reunió. Es poden adoptar acords seriSe necessitat de reunió 
física, amb caracter excepcional, a criteri del prestdent, mitjan~ant l'emissió del 
vot per correspondencia postal, comuntcacló telematfca o qualsevol altre mitja, 
sempre que quedin garantits els drets d'informació f de vot, que quedi constancia 
de la recepció del vot ¡que se'n garantefxf l'autentfcitat. S'entén que l'acord 
s' adopta al lloc del domiciU de \a Fundació i en la data de recepció del darrer 
dels vots validament emeSós. Ellla secretari/a confeccionara l'acta de l'acord 
sense sessió. 

Article 22. Carrees 

22.1.- El Patronat nomena entre els seus membreS unJa president/a, unta 
vicepresident/a i un secretarilaria. Els patrons que no ocupen cap d'aquests 
carrecs tenen la condició de vocals. . 

Els carrecs de president/a, vicepresfdentla i secretari/a ho seran pel mateix 
termini que ostentin la qua\itat de patró, sense perjudicf de la possibflttat de 

Estatuts fundació Pare Taulí 
Aprovats Patronat 18 gener 2011 

16 

-12 -



10/2010 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIAL ES 

renovació. 

22.2.- Addicionalment el patronat podra nomenar potestativament i amb caracter 
auxiliar, tecnfc f senseque sigui patró, un/a vicesecretari/a. El carrec de 
vicesecretari la podra efectuar-se amb caracter fndefinit i ffns la seva remoció pel 
propi patronato 

Article 23. El president o presidenta 

23.1.- El president/a i, en la seva absEmcia, el vicepresident/a tenen les facultats 
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, aixi com dirigir les deliberacions. 
e) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat. 
d) la resta de facultats tndicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin 
expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 

23.2.- En cas d'absencia del/de la presldent/a i del/de la vicepresident/a, 
presidira la sessió el vocal present de major edat. 

Article 24. El secretar; o secretaria i el vicesecretari o vicesecretaria. 

24.1.- El/La secretari/aria convoca, en nom del pres1dent/a, les reunions del 
Patronat i n'estén les actes, conserva el LUbre d'actes i Uiura els certificats amb 
1 vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absencia, del vicepresident/a. 
ixi mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu carrec i li 
tribueixen aquests estatutS. 

En cas d'abstmcia del/de la secretarila titular ostentara la secretaria de la sessió 
el vocal present de menor edat. 

24.2.- El/la vicesecretart/a assistira al/a la secretari/a titular o de la sessió en 
totes les seves funcions f tfndra capacitat per expedir certificats dels acords 
adoptats pel patronat o la resta d'organs amb competencies delegades fent 
constar la circumstancia del seu caracter de vfcesecretarf/a no patró. 

Article 25. Manera de deliberar; adoptar acords 

25.1. - El Patronat queda valfdament constitu''it en primera convocatoria quan 
assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, 
la meitat més un deis patrons. En segona convocatoria és necessaria l'assistEmcia 
d'una quarta part dels seus membres. 
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25.2.- Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d'altres patrons 
el seu vot respecte d'actes, ordre del dia general o propostes d'acord concretes. 
Si un patró ho és perque té la titular;tat d'un carree d'una institució, pot actuar 
en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons tes regles d'organització de 
la mateixa institució. 

25.3.- Cada patró té un vot j els acords s'adoptenper major;a de vots dels 
assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de 
qual itat del president/ a. 

25.4.- El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu pero sense vot a les 
reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d'aeord amb la normativa legal, és 
patró, pot assistir-hi amb veu i voto 

El Patronat també pot convidar a assfstir a les reunions, amb veu f sense vot, les 
persones que consideri convenient. 

Article 26. Majoria qualificada. 

Sera necessar1a l'ass1stencia, presents o representats, de com a minim la meitat 
més ú del nombre de membres del Patronat i el vot favorable de la meitat més ú 
de membres del patronat per a l'adopció dels següents acords: 
a) La modificació d'estatuts. 
b) La fusió, l'escissió o la dissoluci6 de la fundacf6. 
c) Els nomenaments de nous patrons j el cobrfment de vacants al patronato 
d) El nomenament, cessament o reelecci6 del/de la Presfdent/a, del/de la Vice-
president/a i del/de la Secretan/a. .. 
e)El nomenament o remoció del/de la vicesecretari/ra. 
f) El nomenament o remoció del carree de directorIa de la Fundació i fixació de V\..A.. 
retribució, en el seu caso 

Article 27. De les actes 

27.1. - De cada reuni6, el secretarilaria n'ha d'aixeear L'aeta corresponent, que 
ha d'incloure la data, el Uoc, l'ordre del dia, les persones ass1stents, un resum 
dels assumptes tractats, les intervencions de que s'hagi soHicitat que quedi 
constancia; els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de 
les majories. 

27.2.· Les actes han de ser redactades f firmades pet secretarf/arfa, titular o de 
la sessió, amb el vistiplau ·del presfdent/a 1 pOden ser aprovades pel Patronat a 
contfnuacfó d'haver-se realitzat la sesstó corresponent o bé en la proxima reunió. 
No obstant aixo, els acords tenen for~a executfva des de la seva adopció, excepte 
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q e siguin d'inscripció obligatoria, cas en eL qual tindran for~a executiva des del 
oment de la inscripció. 

i L'acta no estigués aprovada a La rnateixa sessfó es fara constar així als 
ertificats dels acords que s'emetin. 

7.3.- La Fundació ha de portar un !libre d'actes en el qual constin totes les que 
hagin estat aprovades pel Patronato 

rtiele 28. Con licte d'interessos 

ls patrons, i les persones indicades en l'article 312.9.3 del Uibre Tercer del 
odi Civil Catala (Llei 4/2008 del 24 d'abril): 

) Han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres 
ue puguin cornprometre l'objectivitat en la gestió de la fundació. 

No mantenen reLacfó professfonal o laboral retribulda amb la Fundació 
e No poden participar en societats constituYdes o participades per la Fundació. 
d No es poden establir-se contractes de compravenda o arrendament de béns 
i mobles o de béns mobles d'extraordinari vaLor, de préstec de diners, ni de 
p estació de serve;s retribuits amb La Fundació. 
e No s'estableix cap deure d'fnhibició per que els paúons després del eessament 
c m a tals no pugufn desenvolupar serveis en empreses o societats privades 
p rticipades per la Fundacfó. 

A jele 29. Cessament 

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

a) Mort o declaració d'absencfa, en el cas de les persones ffsiques, o extinció, en 
el cas de Les persones jurídiques. 
b) Incapacitat o inhabilitadó. /1 11 
e) Cessarnent de la persona en el carrec per raó del qual forrnava part del 'V{ 
P tronat. 
d Finalització del terrninf del mandat, llevat que es renovi. 
e Renúncia notificada al Patronat. 

Sentencia judicial ferma que estimf ('acció de responsabilitat per danys a la 
ndaeió o que deereti la remocfó deL carrec. 

) Les altres que establefxen la llei o els estatuts. 

9.2. La renúncia al carrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes 
stablertes per a l'acceptaci6 del carree, pero nornés produeix efectes davant 

tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. 
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El Patronat pot nomenar un director o directora 'que desenvolupi la direcdó 
executiva de la Fundació. Aquest carree pot ser ocupat per un patró només si no 
concorren les circumstancies a que fa referencia l'article 332.2.1 de la Llei 
4/2008, cas en que la relacjó laboral o professional s'ha d'articular mitjan~ant un 
contracte que determinl clarament les tasques laborals o professionals que es 
retribueixen, les quals han de ser diferents de les propies del carrec de patró, 
amb l'autorització previa del Protectorat. 

El carrec de directorIa pot esser retribu'it, per acord delpatronat, en els termes 
que es conslderin adequats a la naturalesa i a la representativitat propfes del 
carree i a les seves funcions. 

CAprTOl VI 

Modificadons estatutirles f estructurals í dissoludó 

Article 31. Modi(icacions estatutaries i estructurals , dissolucl6 

El Patronat, mitjan~ant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en 
l'article 26 d'aquests estatuts i la normativa aplicable, t previa convocatoria 
expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l'escfssió o la dissolucfó o 
extinció de la Fundació, amb l'autoritzaci6 del Protectorat d'acord amb la 
legislació aplicable. 

Article 32. Causes de djssoluci6 

La Fundació es dissoldra per les causes següents: 

a) Compliment integre de la finaUtat per a la qual s"ha constftull o impossibilitat 
d'assolir·la, llevat Que sigui procedent de modfficar·la i que el Patronat n'acordi 
la modificació. . 
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una 
sentencia ferma. 
e) Obertura de la fase de liquidació en el concurso 
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

Article 33. Procediment de dis$olució ; destí del seu patrlmoni 
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33.1.' la dissolucfó de la fundacfó requereix lJacord motivat del Patronat adoptat 
de onformitat amb l'establert en l'article 26 d'aquests estatuts i ha de ser 
ap vada pel Protectorat. 

33 2" la dissolucfó de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de 
d r a terme el Patronat, els lfquidadors, si n'hi ha, o, subsidiariament, el 
P tectorat . 
l' xtinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la 
F ndació. Aquesta cessió global, un cop determ1nats l'actiu i el passfu, s'ha de 
p blfcar en els termes existts per la normativa v1gent f, amb l'autorització previa 
d l Protectorat, s"adjudfcara el patrimoni al consorc; Corporació Sanitaria Pare 
T uli, entitat públfca sense anfm de lucre. 

33 3,- Si no es pot ter una cessió global, cal procedir a la liquidaeió dels actius i 
el passius, i a l'haver que en resulta se ti ha de donar l'aplicació establerta en 

artat 2. 

sidons Addtctonals ' 

Fundaeió resta sotmesa a les tuneions tu"itives i de control atribu;'des al 
eetorat per la llei i d1sposic1ons eoneordants, i les normes dictades en el seu 
legament. En conseqüencta, el Patronat haura de demanar autorització o 
entiment, o donar compte o justifieació en tots els supos1ts que determinen 
xpressades disposfcfons. . 

ontractacfó d'obres, instal-lacions, adquisicfó de bens i/o provisió de serveis per 
de la Fundació es sotmetra total, parcfalment o no es sotmetra a la legisladó 
regulf en cada moment la contractació del sector públic en virtut de la 

int rpretacfó que s'efectul en els informes i dictamens de la Junta Consultiva de 
Co traetació Administrativa del Departament d'Economia i Finances de la 
Ge eralitat de Catalunyaf les de la Junta Consultiva del Ministeri d'Economia e 
Hi nda quan siguin vfnculants o atxi ho determini qualsevol altre normativa que ti 
sig i d' aplicaei6 a la Fundae1ó. 

L FUNDACIÓ PARC TAUÚ té, als efectes d'allo previst a l'artjcle 24.6 de la Uei 
3 /2007 de contractes del sector públic, la condició de mitja propi instrumental i 

rvei tecnic del consorci púbUc Corporació Sanitaria Pare Tauli i de les entitats 
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instrumentals d'aquest, UDIAT CENTRE DIAGNOSTIC SAU i SABADELL GENT GRAN 
CENTRE DE SERVEIS SAU. La FUNDACIÓ PARC TAULí actuara d'acord amb les 
instrueeions fixades a l'encarrec de gestió efectuat pel consorcf Corporació Sanitaria 
Pare Taulí, UDIAT Centre Diagnostic SAU o SGG Centre de Servefs SAU. 

Les relacions de FUNDACIÓ PARe TAuLf amb les entitats de les quals és mitja propi 
instrumental i servei tecnic tenen naturalesa instrumental i no pas contractual, i 
s'artieulen mitjan~ant encarrecs de gestió. En conseqüencta, aquestes relacions són 
de caracter intern, depencJent t subordinat, a tots els efectes. 

La FUNDACIÓ PARC TAULí esdevindra obligada a reatitzar ets trebaUs i activitats 
encarregades d'acord amb les fnstruccions fitxades unUateralment per les entitats 
de les quals és mitja propi, si bé l'esmentada obligacfó es refereix a aquells 
encarrecs que lf formulin en la seva condició de mitja prop1 instrumental i servei 
ttknic únicament en les materies que constitueixen les seves actMtats de 
conformitat amb aquests estatuts. 

Els encarrecs de gestió es retribuiran a través de tarifes aprovades per les entitats 
de les quals és mitja propi i haura de cobrir el valor de les prestacions encarregades 
tenint en consideració per al seu calcul els costos directes i indirectes i els marges 
raonables de conformitat amb l 'import de les prestacfons per poder atendre les 
desviacions i imprevistos. 

La FUNDACIÓ PARC TAULf no podra participar en Ucftacionspúbliques convocades 
per les entitats del que es considera mitja propi, sens perjuélici que, quan no hi hagi 
cap licitador, se'ls pugui encarregar l'execucfó de la prestació objecte de les 
lfcitacions. 

/ 
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