Llei de la Transparència.
Funcions dels òrgans de govern

CAPÍTOL SEGON. Òrgans de la Fundació
Títol Primer. El Patronat.
Article. 6. Patronat.
La representació, govern i administració de la Fundació correspondran a un òrgan
col·legiat anomenat Patronat. El Patronat tindrà les més àmplies facultats de gestió,
disposició de béns i representació de la Fundació, sense més limitacions que les
resultants de la legislació en la matèria.
Article 7. Facultats del Patronat.
Correspon especialment al Patronat:
a) Representar, dirigir i administrar la Fundació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei.
b) Aplicar els estatuts de la Fundació i vetllar pel seu compliment.
c) Modificar els estatuts i elaborar les normes i reglaments complementaris
dels estatuts, quan s’estimin procedents.
d) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els
organismes públics per a exercir tota menra d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
e) La confecció i aprovació dels pressupostos i comptes anuals.
f) L’aprovació del pressupost extraordinari.
g) Establir, aprovar i, en el seu cas, actualitzar, quan sigui necessari, els
següents documents:
a. Procediment a seguir en cas de conflicte d’interessos entre la
Fundació i algun patró.
b. Sistema de control i seguiment intern de l’activitat i dels beneficiaris.
c. Criteris i processos de selecció de projectes i contraparts.
d. Criteris de selecció d’empreses i entitats col·laboradores.
e. Política d’aprovació de despeses.
f. Normes d’informació a donants i beneficiaris sobre la marxa de
l’entitat.
g. Normes d’inversions financeres, quan es produeixin.
h. Normes d’inversions en societats no cotitzades, quan es produeixin.
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h) Operar amb Caixes i Bancs, inclòs el Banc d’Espanya, mitjançant qualsevol
de les operacions permeses en dret, com ara són l’obertura, la cancel·lació
de comptes corrents i de crèdit, la contractació de préstecs i crèdits, el
descompte de lletres de canvi i rebuts, etc.
i)

Contractar i acomiadar els empleats que l’entitat pugui tenir.

j) Crear i supervisar els serveis que dona la Fundació als seus beneficiaris i
famílies, així com altres serveis que es puguin donar en el compliment de les
finalitats fundacionals, així com l’aprovació de la memòria i el projecte
d’activitats.
k) Nomenar apoderats generals o especials, sempre dins dels límits que
estableix la Llei Catalana de Fundacions, que representin la Fundació en tots
els ordres de la seva actuació, amb l’amplitud de facultats necessàries i que,
en cada cas precisin, podent conferir els oportuns poders amb facultat de
substitució, en el seu cas, i revocar-los en la data i forma que estimi
convenient.
l)

Incorporar-se a les Federacions o unions de Fundacions i separar-se’n.

m) Conèixer les sol·licituds d’entrada al Patronat i aprovar-les, en el seu cas.
n) Conèixer les baixes al Patronat i aprovar-les, en el seu cas.
o) Acordar, en el seu cas, la dissolució de la Fundació.
p) Qualsevol altra decisió en referència al funcionament de la Fundació.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions
del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer
de conformitat amb la legislació vigent.

Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents, excepte la
modificació d’estatuts, la fusió, l’escissió i la dissolució que requeriran l’aprovació
dels dos terços dels membres presents a la sessió convocada a tal efecte.
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