
 
 
 

 
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE MITJANS 

 
 
 
 
Capítol I. Denominació i personalitat  
 
 
Article 1. La denominada Fundació Privada Pere Mitjans, inscrita en el           

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 395,            

subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya es regeix per les             

normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, especialment per          

aquests estatuts, modificats y adaptats a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del             

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,            

modificada per les Lleis 5/2011, de 19 de juny i 7/2012, de 15 de juny.  

 

Article 2. La Fundació Privada Pere Mitjans té personalitat jurídica pròpia de            

caràcter permanent i plena capacitat jurídica d’obrar sense altres limitacions          

que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.  

 

 

Capítol II. Finalitats, activitats i àmbit d’actuació 

 

Article 3. La Fundació Privada Pere Mitjans té per objecte posar a l’abast de              

les persones amb discapacitat i de les seves famílies els recursos i els             

suports personals i de tot tipus per a que puguin desenvolupar-se i            

desenvolupar el seu projecte de vida de qualitat en una societat inclusiva,            

justa i solidària com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.  

 

Per portar a terme aquesta finalitat podrà impulsar, participar i sostenir           

qualsevol tipus d’accions per tal de constituir i/o gestionar centres, serveis i            
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establiments: Llars, residències, serveis de lleure, d’atenció diürna, laborals,         

de formació professionals i similars.  

 

Les activitats fundacionals les haurà de portar a terme d’acord amb les            

normes que les regulin específicament mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels          

permisos o llicències pertinents i per personal suficientment capacitat.  

 

La Fundació Privada Pere Mitjans realitzarà aquesta finalitat directament o          

mitjançant terceres persones o entitats, tot establint els concerts que calgui o            

es considerin necessaris al tal efecte.  

 

L’àmbit d’actuació de la Fundació Privada Pere Mitjans queda determinat per           

l’objecte fundacional i pels acords que, en interpretació i desenvolupament          

d’aquell objecte, estableixi el Patronat en cada moment, que exerceix les           

seves funcions majoritàriament a Catalunya.  

Tot això sense perseguir finalitat lucrativa. 

 

 

Capítol III. Destinataris 

 

Article 4. Són destinataris de les actuacions de la Fundació Privada Pere            

Mitjans totes aquelles persones que reuneixin les condicions per ser usuaris i            

usuàries dels centres, serveis i establiments que promogui, gestioni o creï la            

entitat, l’elecció dels quals s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat          

i no discriminació.  

 

 

Capítol IV. Domicili 

 

Article 5. La Fundació Privada Pere Mitjans té el domicili a Barcelona, Passeig             

del Taulat 106-116, baixos, i podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc            
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mitjançant acord del Patronat. Així mateix, per acord del Patronat podran           

establir-se delegacions, oficines, dependències, corresponsals o      

representants.  

 

 

Capítol  V. Dotació i aplicació dels recursos 

 

Article 6. El Patrimoni de La Fundació queda vinculat al compliment dels fins             

fundacionals. El patrimoni està integrat per la dotació inicial de la Fundació            

Privada Pere Mitjans que va quedar constituïda pel bens i drets aportats a             

l’acte fundacional, i es va incrementant amb els bens de qualsevol naturalesa            

que, a títol gratuït, la Fundació Privada Pere Mitjans adquireix amb destinació            

expressa a l’augment del capital fundacional.  

 

Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment             

de la presentació de comptes.  

 

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació             

Privada Pere Mitjans s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals           

dins els límits que estableixi la legislació vigent.  

 

Article 8. Si la Fundació Privada Pere Mitjans rep bens sense que se             

n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la             

dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.  

 

Article 9. Cada any el Patronat ordenarà la pràctica d’una auditoria externa            

dels comptes de la Fundació Privada Pere Mitjans, de conformitat amb l’article            

333.11 del Codi Civil de Catalunya.  

 

Article 10. Actes de disposició 
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10.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al            

compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o          

gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els             

aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de           

reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de             

subrogació real.  

 

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir         

totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a             

terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al           

protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha            

d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la          

necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió.            

També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es              

reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.  

 

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o            

gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades         

documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de            

comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.  

 

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de           

disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents: 

a) si el donant ho ha exigit expressament, 

b) si ho estableix una disposició estatutària  

c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques             

o s’han adquirit amb fons públics.  

 

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el             

que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions           

convenients en les inversions del patrimoni fundacional. 
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Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que             

constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o           

altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el           

vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços del nombre total de              

patrons  i el compliment dels requisits legalment previstos. 

 

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin         

l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços           

del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó              

de conflicte d’interessos amb la fundació.  

 

 

Capítol VI. Òrgans de Govern i Administració  

 

Article 11. La representació, el govern i l’administració de la Fundació Privada            

Pere Mitjans correspon al Patronat, que designarà la Comissió Delegada i el/            

la Director/a, conforme al disposat pels articles 23 i 26 d’aquests Estatuts,            

segons l’article 331-9.f) del Codi Civil de Catalunya.  

 

 

 

El Patronat 

 

Article 12. EI Patronat és el màxim òrgan de govern, de representació i de              

decisió de la Fundació Privada Pere Mitjans, amb totes les facultats           

necessàries per a vetllar per l’acompliment de les seves finalitats; el Patronat            

podrà delegar les facultats legalment delegables d’acord amb el contingut de           

l’article 332-1.2, en concordança amb el art. 312-1.2 del Codi civil de            

Catalunya.  
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EI Patronat està format per un mínim de 5 i un màxim de 16 membres,               

escollits tenint en compte el seu interès i la seva dedicació a les qüestions              

que constitueixen la finalitat fundacional.  

 

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat          

d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions            

o càrrecs públics o per administrar bens i no hagi estat condemnada per             

delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de            

falsedat. 

 

Els Patrons seran nomenats per períodes de quatre anys, reelegibles per           

períodes d’igual durada tants cops con el Patronat ho estimi convenient.  

 

En cas de cessament en el seu càrrec d’algun dels membres del Patronat, per              

qualsevol dels motius previstos a l’article 332-12 del Codi civil de Catalunya,            

el Patronat  procedirà a cobrir la vacant.  

 

Article 13. Facultats del Patronat. 

Correspon especialment al Patronat: 

 

a) La modificació dels estatuts.  

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació Pere Mitjans.  

c) La formulació del pressupost.  

d) L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes         

anuals.  

e) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alineació, de        

gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles         

establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment,         

comportin mes d’una desena part de l’actiu de la Fundació Privada           

Pere Mitjans, llevat que es tracti de venda de títols de valor amb             

cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització, sempre            
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de conformitat amb l’article 333.1 del Codi Civil. Tanmateix es          

poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent         

en les condicions aprovades pel Patronat.  

f) Acceptar herències, beneficis d’inventari, legats i donacions.  

g) Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la           

disminució de dotació i també els de fusió, d’escissió, de cessió           

global de tot o de part dels actius i els passius, o els de dissolució               

de societats o altres persones jurídiques.  

h) Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se             

li hagin de notificar preceptivament.  

i) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realització de         

la dotació i la destinació a favor dels destinataris dels fruits, les            

rendes i els béns de que disposi la Fundació Privada Pere Mitjans.  

j) L’adopció de declaracions responsables, segons l’article 352-13 del        

Codi Civil. 

 

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de          

l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.  

 

Article 14. EI Patronat s’ha de reunir almenys tres cops l’any i, a més, sempre               

que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho sol·licita una              

quarta part del seus membres. Les reunions han de ser convocades amb una             

antelació mínima d’una setmana i queden vàlidament constituïdes quan hi          

concorren almenys la meitat més un dels patrons i patrones en primera            

convocatòria i en segona convocatòria amb l’assistència d’un mínim de cinc           

patrons. A les reunions del Patronat hi assistirà el Director o Directora, amb             

veu però sense vot, llevat que ostenti la condició de patró.  

 

L’aprovació de les actes de cada sessió del Patronat s’adoptarà per majoria            

simple, conforme a l’establert per l’article 16 de aquests estatuts, en la            

següent reunió. 
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Article 15. EI Patronat ha de designar, entre els seus membres un/a            

president/a, i un/a vice-president/a; un/a tresorer/a i un/a secretari/ària.         

Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició             

de patró. En aquest cas, el secretari intervé en les reunions amb veu però              

sense vot i el deure d’advertir de la legalitat dels acords. Els patrons que no               

ocupen cap d’aquests  càrrecs tenen la condició de vocals.  

 

Conforme a lo disposat en l’article 25 d’aquests estatuts, el Patronat, també            

podrà designar un director o directora, que pot ser patró o no ser-ho. Si no te                

la condició de patró podrà assistir a les reunions  amb veu, però sense vot. 

 

Article 16 Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple excepte en            

aquells casos en que aquests estatuts o la llei diguin altre cosa. Correspon un              

vot a cada patró present i no s’admeten delegacions. EI vot del president té              

força diriment en cas d’empat.  

 

Article 17. Gratuïtat dels càrrecs i conflicte d’interessos. EI càrrec de patró es             

gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses,          

degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi i tenen dret a            

la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.  

 

Els membres del patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència           

o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el           

marc d’una relació contractual professional, incloses les de caràcter laboral i           

s’han de complir els requisits que estableix l’article 332.10 i concordants del            

Codi Civil de Catalunya, especialment en relació a la presentació de la            

declaració responsable al protectorat amb tràmit previ a la formalització del           

corresponent contracte.  
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Els suposats previstos en l’article 332-2.1 i concordants del Codi civil, els            

patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del mateix no poden tenir             

ningun tipus de relació laboral o professional retribuïda, que pugués          

comprometre la objectivitat en la gestió de la Fundació, conforme el previst en             

l’article 331-9.h del citat Codi civil.  

 

Els Patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no podran participar            

en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre           

l’objectivitat en la gestió de la Fundació. Així mateix, aquestes persones           

s’abstindran d’establir contractes de compravenda o arrendament de béns         

immobles ni préstec de diners amb l’esmentada Entitat. 

 

El Patronat farà un informe, al final de cada exercici, sobre les situacions de              

conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i les mesures que es van            

adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos, que, en            

el seu cas, figurarà incorporat als comptes anuals com annex. 

 

 

El President o Presidenta 

 

Article 18. EI/la president/a del Patronat representa la Fundació Privada Pere           

Mitjans en judici i fora de judici, sense perjudici dels supòsits recollits en             

aquests Estatuts.  

 

Article 19. Les atribucions del president/a del patronat són les següents: 

 

a) Convocar i presidir les sessions del Patronat.  

b) Portar la signatura oficial de la Fundació Privada Pere Mitjans,          

indistintament o conjuntament amb el o la Directora.  

c) Complir i fer complir els acords del Patronat. 
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El/la vice-presient/a 

 

Article 20. En cas de vacant, malaltia o absència del President/a, les seves             

funcions seran exercides pel vicepresident/a, el qual auxiliarà en tot moment           

al President/a en les seves funcions, a més d’exercir les que li siguin             

encomanades expressament.  

 

 

El/la secretari/ària  

 

Article 21 EI secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del            

Patronat i estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb              

el vist-i-plau del president/a o per ordre, en la seva absència, del            

vicepresident/a.  

 

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li              

atribueixen aquests estatuts.  

 

 

El/la tresorer/a 

 

Article 22. EI tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos               

de la Fundació Privada Pere Mitjans, com també l’elaboració del pressupost,           

el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els              

documents de tresoreria . Paga les factures aprovades pel Patronat, les quals            

han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en             

depòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.  

 

 

La Comissió Delegada 
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Article 23. El Patronat crearà una Comissió Delegada en el seu si. 

 

La Comissió Delegada ocuparà l’alta direcció executiva de la Fundació          

Privada Pere Mitjans i en aquest sentit haurà de portar a terme les actuacions              

necessàries per a desenvolupar els acords i les línies d’actuació dissenyades           

pel Patronat.  

 

Per tal de portar a terme la seva funció, li corresponen totes aquelles facultats              

del Patronat delegables d’acord amb l’article 312-1.2 del Codi civil excepte el            

previst sobre les facultats indelegables d’acord amb l’article 332-1.3 del          

esmentat Codi i, en especial, podrà: 

 

a) Elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts,         

quan s’estimès procedent.  

 

b) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats            

financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret,           

com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los;          

contractar préstecs i crèdits, amb garanties - incloses les hipotecàries o           

les pignoraticles - o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi,           

rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valor i            

altres bens, i concertar operacions financeres i bancàries. Tots aquests          

actes els podrà acordar la Comissió Delegada, quan suposin actes          

-adjudicació, alienació, gravamen o disposició sobre immobles,       

establiments o bens mobles que, en conjunt o individualment no          

superin el límit de la vuitena part de l’actiu de la Fundació Privada Pere              

Mitjans.  

 

c) Donar i rebre en arrendament immobles, bens serveis; concertar i          

rescindir contractes laborals.  
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d) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació            

Privada Pere Mitjans i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris          

financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests          

efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles. Tots aquests           

actes els podrà acorda la Comissió Delegada, quan suposin actes          

adjudicació, alineació, gravamen o disposició sobre immobles,       

establiments o bens mobles que, en conjunt o individualment no          

superin el límit de la vuitena part de l’actiu de la Fundació Privada Pere              

Mitjans.  

 

e) Totes aquelles facultats que aquests estatuts no atribueixin        

expressament a cap altre òrgan de la Fundació Privada Pere Mitjans.  

 

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de          

l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva i sempre          

d’acord amb lo disposat, en el seu cas, pels articles 332-13 i 333-1 del Codi               

Civil i l’article 13 d’aquests Estatuts.  

 

Article 24. La Comissió Delegada estarà formada per un màxim de set             

membres, nomenats entre els patrons, entre els quals hi seran el president/a i             

el vice-president/a del Patronat, que ostentaran la presidència i vice-          

presidència respectivament d’aquesta comissió, així com el/la secretari/ària i         

el/la tresorer/a.  

 

Article 25. A les reunions de la Comissió Delegada assistirà el/la Director/a            

però sense vot, a excepció feta que ostenti la condició de patró i membre de               

la Comissió. 

 

EI Secretari de la Comissió Delegada, serà el del Patronat, amb les mateixes             

funcions que tingui en l’esmentat òrgan.  
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La Comissió Delegada es reunirà tantes vegades com ho estimi convenient el            

seu President i, com a mínim, un cop cada dos mesos, a convocatòria del              

President, en els mateixos termes i condicions que les reunions del Patronat.  

 

 

El/la Director/a 

 

Article 26. El/la Director/a serà designat pel Patronat, entre les persones amb            

capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per al desenvolupament         

de les funcions pròpies del seu càrrec i atenent la naturalesa de completa             

confiança d’aquest. En qualsevol moment serà revocable per decisió del          

patronat, adoptada per majoria absoluta dels seus components. Els serveis el           

Director/a seran degudament retribuïts.  

 

Article 27.  Són funcions del Director/a 

 

a) Executar i fer complir els acords del Patronat i de la Comissió            

Delegada, dels quals depèn directament.  

b) Supervisar tots els serveis i activitats que la Fundació Privada Pere           

Mitjans hagi concertat o presti directament, així com vetllar pel       

compliment de les normes reguladores d’aquests.  

c) Representar la Fundació Privada Pere Mitjans i el seu Patronat,          

d’acord amb les facultats i delegacions que li siguin atribuïdes, fins i            

tot amb poder notarial atorgat amb aquesta finalitat.  

d) Totes aquelles altres que el Patronat o la Comissió Delegada li           

atorguin i excepte les indelegables segons la legislació vigent. 

 

 

Capítol VII. Exercici econòmic 
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Article 28. Els exercicis econòmics s’inicien l’u de gener de cada any i             

finalitzen el trenta-un de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament            

de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge            

fidel del patrimoni de la Fundació Privada Pere Mitjans, ha de formular            

l’inventari els comptes anuals.  

 

Article 29.  

1. Els comptes han d’estar integrats per: 

 

a) EI balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha             

d’especificar amb claredat els béns o els elements que s’integren en la            

dotació o  són finançats amb aquesta dotació.  

b) EI compte de resultats.  

c) L’estat de canvis en el  patrimoni net 

d) L’estat de fluxos d’efectiu. 

e) La memòria, que ha d’incloure almenys:  

Primer. EI detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de          

destinar, si escau.  

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals  

Tercer. EI detall de les societats participades majoritàriament , amb indicació           

del percentatge de participació.  

 

2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat             

dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats per               

secretari amb el vist-i-plau del president.  

 

3. En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els              

comptes s’han de presentar al Protectorat.  

 

 

Capítol VIII. Modificació 
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Article 30. Per modificar aquests estatuts es necessari l’acord de dues           

terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte             

l’interès de la Fundació Privada Pere Mitjans i la voluntat fundacional. La            

modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.  

 

 

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció 

 

Article 31. La fusió, l’escissió i l’extinció d’aquesta entitat requereix l’acord           

motivat de dues terceres parts dels membres del Patronat i l’aprovació del            

Protectorat, d’acord amb l’article 335-2 i següents del Codi civil de Catalunya. 

 

 

Capítol X. Destinació del patrimoni 

 

Article 32. L’extinció de la Fundació Privada Pere Mitjans determina la cessió            

global de tots el actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les                  

persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta           

cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia             

del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableixen l’article 335-6 Codi            

civil Català.  

 

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació                

dels actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta              

en l’apartat anterior.  

 

Barcelona, 5 de novembre de 2.019 
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