J

4F1814554

•

ESTAliUTS

Capital!. Denominaci6 i personalitat

'ó~

,

<9~11

Article 1 la Fundadó es denomina Fundadó Pr
¡k6s. S'ha de regir per les narmes legals
reglamentaries que siguin aplicables j, d'una manera especial, per aquesls estatuls.

I

ArticJe 2. La Fundadó té personalitat jurídica propia ¡ plena capacita! juridica d'obrar des que queda
inscrita en el Registre de Fundacions, sense altres limitadons que les que imposin expressament les
lleis o aquesls estaluts.

Capitall!. Finalitats i ambit d'actuaci6
Article 3.
La Fundació té per objectiu permanent la salisfacció en general i sense afany de lucre de necessilats
intel.leduals o físíques.
Dinlre les finalitats genériques anunciades, la Fundado procurara, de manera especial, afavorir
I'aveny i I'aplicació de coneixements i tecnologies d'avantguarda en els eamps de la recerca, de
I'assisléncia i cullural per tal de potenciar el desenvolupament humá En la mesura que ho permetin
els seus recursos económics, i sense que I'enunciació que es fa sigui exhaustiva ni su!X>si un ordre o
prelació de finalitals ni I'obligacjó de perseguir~les lotes simultaniament o suceessivamenl, vetllara per
t'execució j compliment de les segfJenls activitats i funcions:
1. Treballar en Astronomia i Astrofísica, lan pel que fa a la seva difusió per miljá del p1anelari i els
seus complemenls, la coUecció i ordenadó d'un fons bibliografic i documental, la confecció d'audiovisuals i la'publicaeió de trebal1s, cbm pel que fa a la recerca i disseny de sisternes per a la obtenció
de nous coneixements.
2. Fer recerca en el camp de la Tecnologia aplicada a la optimitzaci6 de la interacció entre les
persones j els ordinadors i a1tres elemenls avanyats de control, per tal de desenvolupar ajudes
técniques d'alta especifidtat per a persones afectades de greus discapacitats.
3. Fer recerca en sistemes electrónics, de telecomunicacions i informatics per tal que les anomenades
Noves TecnoJogies i la seva aplicadó:especialment en el camp deis sistemes de navegació per
Internet, siguin accessibles a persones amb discapacitat.
4. Aplicar coneixements ¡ técniques de qualsevul1a branca o sector del saber per ajudar a les
persones amb necessitats intel.lectuals o fisiques.
5. Portar a la Socielat mjljans per a t'ensenyament, coneixement j informació cientifica, humanistica i
artística en benefid de la pobladó i amb caracter general.
6. Concedir premis i estimuls als mereixements particulars o corporatius j a les obres i treballs en
qualsevulla branca o sector 001 a la humanitat. Propiciar en qualsevol forma ~ble, I'estudi i la
investigació, podent costejar litols, estudis, pub1icar documentadó, etc., i instituir beques i ajudes a
persones o enlitats dedicades en qualsevol camp i ordre a la cultura ¡ a la recerca.
7. Donar assessorament ¡ ajudes a aqueHes persones o entitats que vulguin dur a terme o fomentar
activitats similars a les que constitueixen les finalitats de la Fundaci6, facilitant la creadó d'lnstitudons
analogues.

8. En general, la Fundadó podra organitzar e1s actes i activitals que sigui n acords a la seva
naturalesa i fins, prévia aprovació del Patronal deis respectius programes d'actuad6, sempre d'acord
amb els requisits i limitacions legalment establerts.

La Fundaci6 exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

Capitollll. 8eneficiaris
Arlicle 4. S6n beneficiaris de la Fundadó:

1. les persones amb discapacitals ffsiques, psiquiques i sensorials o afectades per qualsevol
patologia que puguin millorar la seva situadó miljan~nt l'aplicaci6 de coneixemenls cientifics i
tecnológics.
2. La Societat en general i, particularment, les persones que vulguin accedir, i aprofundir en el
coneixement cientlfic, humanislic i artistic.
3. les persones o entitats que a judici del Patronat siguin mereixemenl d'eH, sense que ningú pugui
al.1egar drel a l'obtenci6 de beneficis ni impedir de qualsevol fOfTTla la seva atribució a altres persones
fisiques o juridiques.
Capitol IV. Domicili
Artide 5. La Fundaci6 té el domicili a Verdú (Urgell), carrer Sant Pere Claver, 47. O.P. 25340

Capitol V, Ootaci6 i aplicaci6 deis recursos
Article 6. La dotaci6 inicial de la Fundaci6 queda consütu"ida pels béns i drets aportats a l'acte
fundacional, i pot augmentar-se amb e1s béns de qualsevol naturalesa que, a tito! gratul1, la Fundaci6
adquireixi amb destinad6 expressa a I'augment del capital fundacional. Aquest increment de la
dolaci6 s'ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentaci6 de comptes.
Article 7. les rendes i e1s a1tres ingressos anuals que obtingui la Fundaci6 s'han de destinar al
compliment deis fins fundacionals dins els limits que estableixi la legisladó vigenL
Arlicle B. Si la Fundad6 rep béns sense que se n'especifiqui la destinaci6, el Patronal ha de decidir si
han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar~se directamenl a la realilzació deis fins fundacionals.

Capital VI. Patronat
Article 9. La representad6, el govem i l'administraci6 de la Fundaci6 corresponen al Patronat, que poi
nomenar un director o un comilé de direcci6, amb les atribucions i facultats establertes en els Estatuts
o que poguessin delegar-se en ell,

El comité de direcció esta format per un nombre imparell de persones, amb un minim de tres, que
prenen els acords per majoria simple. El Patronal té tes facu1tats d'administraci6 i gesti6, disposici6 i
gravamen de béns, i representació de la Fundaci6, sense més limitacfons que les resultants de la
legisladó en la matéria.
ArticJe 10. Correspon especialment al Patronal:
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a) Representar la Fundaci6 dios o fora
l'Adminislraci6 1 tercers, sense exc
complementaris deis estatuls, quan s'

b) Formular i aprovar e/s documenls
fundacions.

~

~

,
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e)

Operar amb caixes ¡ bancs, inc!ós el Banc d'Espanya. i alifes entitals financeres per mitja de
qualsevol de les operacions permeses pel dret. com són abrir comptes bancaris, fer-oe el
seguiment i cancel lar-los; contractar préstecs i crédils, amb garanties -tocloses les hipotecarles
o les pignoralícies- o sense; gestionar descomptes de lIetres de canvi, rebuls ¡alIfes documents
de gir; efectuar dipósits de diners, valors ¡ altres béns, ¡concertar operacions financeres i
bancaries.

d)

Donar ¡ rebre en arrendamenl immobles, béns i serveis: concertar ¡rescindir conlractes laborals.

e)

Nemeoar apoderats generals o especiaJs que representin la Fundadó en totes les seves
acluacions, amb les facultats necessaries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per
llei sigui n indelegables; poder conferir e1s oportuns poders amb facultat de subslitució, si escau, i
revocar-los en la dala i forma que eslimi proceden!. Aixi mateix, inscriure aquesls acles en el
Registre de Fundacions.

f)

Conservar e/s béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la produclivital,
segons els criteris financers ¡"d'élCQ(d amb les drcumstancies económjques, i, a aquests efectes,
adquirir, alienar ¡gravar béns mobles i immobles.

g)

Velllar perqué s'acompleixi la finalitat fundacional, la realjtal de la doladó i la deslinaci6 a favor
deis beneficiaris deis fruils, les rendes i els béns de qué dlsposi la Fundació.

h)

Interpretar i modificar els Estatuts en ordre al millor acompliment de la volunlat deis fundadors o
deis fins fundacionals.

1)

Acordar i decidir per majoria de vots la renovaci6 deIs seus carrees ¡ membres o la modificació
del nombre d'aquests, respectanl en lot cas el minim eslablert en I'article 11.

j)

Nomenar i separar Palrons d'Honor

Tates les facultals esmenlades s'enlenen sense perjudici de I'obtendó de J'aulorització del Protectoral
sempre que sigui legalmenl preceptiva.
~

Arlicle 11. El Palronal esta format per un mlmm de tres patrons i un maxim de set patrons. Els
fundadors nomenaran el primer Patronal. la designació I renovadó successiva deis patrons
correspon al propi Patronal. Els patrons, que podran ser reelegils, Iindran una durada de quatre anys i
es renovaran per meilat cada dos anys, produint-se la primera renovació per mediació de sorteig.
Arlicfe 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president. Ha de
designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de patr6, el secretari
¡:x>t assistir a les reunlons amb veu peró sense voto
Arlicfe 13. Per delegad6 permanent del Patronal correspon al president i, si escau, al vicepresident.
representar la Fundació. Correspon al secrelari redactar les actes de les reunions del Patronat, com
també estendre certificats d'aquestes últimes i deIs acords que s'hi prenen, amb el vistiplau del
president, i de qualssevolllibres, documents o antecedents de la Fundaci6. El president és substituTl
en cas d'abséncia o impossibilitat. per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Miele 14. El Patronat s'ha de reunir almenys una vegada I'any, i, a més, sempre que sigui conventent
a eriten del president o si ha requerei.xen un tere; deis patrons Les reunions han de ser convocades
amb un miOlm de qUlnze dles d'ante{aci6 1 queden vatidament constituTdes quan hi eaneorren almenys
la maiona de patrons en primera convocatória i qualsevol nombre plural de patrons en segooa
convocat6ria.
Article 15 Els acords del Patronat s'adopten per majoria Correspon un vot a cada patró presenl
s'admeten delegacions El vol del president té fon;:a dirimenl en eas d'empal

I
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Arliefe 16. El carree de patr6 és gratult. perO e{s patrons pOOen ser reemtx>rsats de les despeses,
degudament JUstificades, que I'exercid del carree els produetxi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de drrecci6, de geréncia o d'adminislradó poden
ser retnbUlls per I'exeretci d'aquestes achvdats en el marc d'una retadó contractual, incloses les de
caracter laboral

Arlic1e 17. El directOf o el comité de direcoó de la Fundació han d'executar els acords del Patronat
sense per)udlci de les delegacions que aquest Organ pugui fer. Els correspon la direcciO
administrativa de la FundaciO: dirigir el personal i portar la comptabilltat. Tenen també totes les
facultats que el Patronat e1s delega, si per llei no 56n indelegables.
Capital VII. Exercicl econ6mic

Arlic1e 18 Els exerocis econ6mics s'inicien 1'1 de gener de cada any i finalitzen et 31 de desembre.
Anualment. 1 en relaciO amb el lancanent de I'exercici, el Patronat, d'una manera simullarva i que
reflecleixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de forTm.iar l'inventari i els comptes anuals.
Arlicfe 19

1.

Els comptes han d'estar IOtegrats per

a)

El batane;: de Sltuad6, en la dala de lancament de I'exeroci, que ha d'especificar amb daredat
béns o els elements que s'integren en la dotad6 a s6n fina~ts amb aquesta dotaci6.

b)

El comple de resullats

e)

La memória, que ha d'incloure a1menys

~s

Pnmer El detall deis recursos procedents d'allres exercicis penclents de destinar, si escau
Segon Els indicadors del compliment de les fioalitats fundacionals.
Tercer. El detall de les societats partidpades maj"ontariament, amb indicadO del pereentatge de
participaci6

2.

Els documents que mtegren e1s comptes han de ser aprovats pe4 Patronat dios e{s sis mesos
seguents a la data de tancament de l'exerClC1 1signats pe! secretari amb el vistiplau de president.

3.

En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovaci6 pel Patronat, els comples s'han de presentar
al Proteclorat.

Capítol V111. Modificació

Anide 20. Per modificar aquests estatuts és necessañ I'acord de dues terceres parts deis membres
del Patrona~ el qual ha de tenir en comple I'interés de la Fundaci6 i la volunt3t fundacional. La
modificaciO requereix també l'aprovaci6 del Protectorat.
CapitollX. Fusió, escissió i extinció
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Arl.K;Je 21. Per fusionar o escindir aq
membres del Patronal la rusió s'ha d'ado
interessades i requerelx l'aprovaci6 del Pro
Patronal i també requereix I'aprovació del Prol

acord de dues terceres parts deIs
del Patronal de loles les fundacions
s'ha d'adoptar per acord motivat del

ArlteJe 22_ Per extinglf aquesta enhtat és necessari I'acord de dues terceres parts deis membres del
Patronal. L'extinci6, excepte en els casos eslablerts en la legisració vigenl, s'ha d'adoplar per acord
motiva! del Patronal i requereix l'aprovaci6 del Protectorat.

Capital X. Destinaci6 del patrimoni
ArlicJe 23 L'extinció de la Fundació detennma la cessió global de tots e1s actius i passius, la qual han
de dur a terme el Patronal i les persones liquidadores que es nomenin o. SI escau, el Protectoral
Aquesta c~6 global, un cop determinals radlu 1el passiu, i amb l'aulonlZaci6 prévia del Protectorat,
es destinara a les enbtats que establetx I'artlcle 46 de la lIei 5/2001, de 2 de maig, de fundaaons.

En e! cas que no es pugUI ter una cessió global caldra p«:>cedir a la Iquidació deis acbus i e!s passius,
i donar a I'haver que en resulb l'apticaci6 eslabterta en I'apartat anterior

