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NÚMERO MIL DOS-CENTS NOR NTA-VUIT --------------

ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ A ÚBLIC D'ACORDS DEL 

PATRONAT DE LA "FU DACIÓ JAUME BOFILL, 

FUNDACIÓ PRIVADA", D MODIFICACIÓ D'ESTATUTS 

1 REFUNDICIÓ DELS M EIXOS.- ---------------------------

A Barcelona, la meva residencia, a vuit de juny de dos 

mil vint i dos -------- ---------------------------------------------, 

Davant meu, JOS MARQUEÑO ELLACURIA, Notari de 

otarial de Catalunya, --------------------

COMPARE 1 X: -- ---------------------------------------------------

ISABEL VILASECA ROCA , major 

d'edat, divor iada , gestora cultural, a efectes de la 

domicili a 08037-Barcelona, carrer 

24 i amb D.N .l./N.l.F . 37732899-L . ----- -------

om i representació de la "FUNDACIÓ JAUME 

ILL, FUNDACIÓ PRIVADA", subjecta a la legislació 

de la Generalitat de Catalunya , entitat domiciliada a 

08037-Barcelona, carrer Proven9a , 324, que va adaptar 

els seus Estatuts a la Llei 5/2001 de la Generalitat de 
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Catalunya, mitjanc;ant escriptura autoritzada pel Notari 

de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Ródenas, 

amb data 24 de desembre de 2004 i modificats i refosos 

mitjanc;ant escriptura autoritzada el dia 1 de marc; de 

2022, pel Notari de Barcelona senyor Alvaro Marqueño 

Ellacuria , número 326 de protocol. Consta inscrita en el 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, 

amb el número 159 i titular del N.l.F . G-08241036. -----

Esta facultada per a aquest atorgament pels acords del 

Patronat de la Fundació, que per la present s 'e leven a 

públic, i que resulten de la certificació que em lliura i 

deixo unida a aquesta matriu, legitimant les firmes que 

l'autoritzen, per ser-me conegudes . -------------------------

La senyora Isabel Vilaseca 1 Roca fou nomenada 

Presidenta del Patronat, i el Joan Manuel del Pozo 

Álvarez fou nomenat Secretari del Patronat, per un 

termini que finalitzara el dia 17 d'octubre de 2025 pel 

que fa a la primera i el dia 20 de febrer de 2025 pel que 

fa al segon, segons resulta del certificat lliurat per la 

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la 

Generalitat de Catalunya, que he tingut a la vista , copia 

del qual protocol·litzo amb aquesta matriu, carrecs que 

la compareixent assegura vigents. ---------------------------

Jo, el Notari, faig constar que, a judici meu, considero 
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les facultats representatives al · legad es suficients per a 

l'atorgament de la present ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ 

A PÚBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT DE LA 

"FUNDACIÓ · JAUME BOFILL, FUNDACIÓ PRIVADA", 

DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS 1 REFUNDICIÓ DELS 

MATE 1 X OS . ------------------ ----- ---------------------------------

Jo, el Notari, faig constar que he efectuat la consulta de 

CC .11 .FF . revocats a través de la plataforma SIGNO i el 

portal de l'OCP habilitat, amb resultat negatiu. -----------

TITULAR REAL (Llei 10/201 O, de 28 d'abril , de 

prevenció de blanqueig de capitals) . Jo , el Notari , faig 

constar expressament que he acomplert amb la 

obligació d'identificació del titular real de la persona 

jurídica intervinent en aquesta escriptura , que imposa la 

Llei 10/201 O, de 28 d'abril, mitjangant consulta a la 

Base de Dades de Titular Real (BDTR), a través de la 

opció corresponent de la plataforma SIGNO (Sistema 

Integrado de Gestión del Notariado) i que la persona 

representant de la societat ha confirmat que la 

informació obtinguda en la mateixa és correcta i vigent.-
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Té, al meu judici, la capacitat legal necessaria per a 

aquest acte . Identifico a la compareixent per mitja del 

seu document d ' identitat ressenyat i , a tal fi : ---------------

01 UA 1 A TORGA:-------------------------------------------------

Formalitza els acords adoptats pel Patronat de la seva 

representada , resultants de l certificat unit a aquesta 

matriu , i, en conseqüéncia es modifiquen els estatuts a 

que es fa especial esmen al mateix, donant nova 

redacció, en un sol text, refós, als estatuts de l'entitat, 

en els termes que resulten de la certificació 

pro toco 1 · li tza da . -------- ------------------------------------------

PRO TE C CIÓ DE DAD ES . - ------ ---------------------- ----------

0 ' acord amb l'establert a la Llei Organica 3/2018, la 

compareixent queda informada i accepta la incorporació 

de les seves dades als fitxers automat itzats existents a 

la Notaria, que es conservaran en la mateixa amb 

caracter confidencial , sense perjudici de les remissions 

d 'o b 1 i g a t co m p 1 i me n t. -------------------- ------------------------

Les dades de la compareixent seran objecte de 

tractament en aquesta Notaria , les quals son 

necessaries per al compliment de les obl igacions legals 

de l 'exercici de la funció pública notarial , de conformitat 

a a llo previst a la normativa de la legislació notarial, de 

prevenció del blanqueig de capitals , tributaria i, en el 
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seu cas, substantiva que resulti aplicable a l' acte o 

negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades 

personals és un requisit legal, trobant-se la 

compareixent obligada a facilitar les dades personals i 

estant informada que la conseqüéncia de no facilitar tals 

dades es que no seria possible autoritzar o intervenir el 

present document públic . Les seves dades es 

conservaran amb caracter confidencial. ---- ----------------

La finalitat del tractament de les dades és compl i r la 

normativa per autoritzar el present document , la seva 

facturació, seguiment posterior i les funcions própies de 

l'activitat notarial d 'obligat compliment , de les que 

poden derivar-se !'existencia de decisions 

automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per 

les Administracions Públiques i entitats cessionaries 

autoritzades per Llei , inclosa l' elaboració de perfils 

precisos per a la prevenció i investigació per les 

autoritats competents del blanqueig de cap itals i el 

fin a n 9a me n t de 1 te rrori s me.--------------------------------- ---

E I Notari realitzara les cessions de les dites dades que 
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siguin d'obligat compliment a les Administracions 

Públiques , a les entitats i subjectes que estipuli la Llei 1, 

en el seu cas, al Notari que succeeixi o substitueixi a 

I ' a ctu a 1 en aquesta Notaria .--- ------------------- -------------- 

Les dades proporcionades es conservaran durant els 

anys necessaris per complir amb les obligacions legals 

de 1 Nota ri o qui el su bstitueixi o s ucceeixi . -----------------

Pot exercitar els seus drets d 'accés, rectificació, 

supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament 

per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada a 

Barcelona , carrer Provenc;;a, 269 2on . Així mateix té el 

dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat 

de con t ro 1. --------------------------- ----- ----- ---- -- ------ -------- -

Les dades seran tractades i protegides segons la 

Legislació Notarial, la Llei Organica 3/2018, de 5 de 

desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia 

deis drets digitals (o la Llei que la substitueixi) i la seva 

normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 

d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que respecta al tractament de dades 

personals i a la llibre circulació d'aquestes dades i pel 

que es deroga la Directiva 95/46/CE .-- --- ------------------ -

A OVE RTI ME NTS . - ---------- --- --- -------------- - --- --- -- ---------
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Faig les reserves i advertiments legals. --------------------

A TORGAMENT 1 AUTORITZACIÓ. ----------------------------

Així ho diu y atorga. ---------------------------------------------

Llegida per mi aquesta escriptura a la compareixent , a 

elecció seva, enterada préviament del dret a llegir-la per 

si , al que renuncia, la traba conforme , la ratifica i signa 

a m b mi. --------------------------------------------------- ----------

De tot alló consignat, de que el consentiment ha estat 

lliurement prestat, de que l'atorgament s 'adequa a la 

legalitat i a la voluntat degudament informada de la 

compareixent, de la seva extensió , en quatre folis de 

paper notarial de Timbre de l 'Estat, de la mateixa serie, 

números el del present i els deis següents en ordre 

correlatiu invers, jo , el Notari, DONO FE.------------------

Esta la signatura del compareixent. Signat, Firmat i 

Rubricat : JOSÉ MARQUEÑO ELLACURÍA. Esta el 

segell de la notaria . ---------------------------- -------- ---------
oocuMENT SENSE QUANTÍA 

Números : 1 
Drets : 30 ,05 e uros 

------------SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA.-------------
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G05527l51 

- FUNDACIÓ 
- BOFI LL 
Educació per canviar·ho tot 

JOAN MANUEL DEL POZO 1 ÁLVAREZ, amb D.N.I. núm. 78020348R, secretar! de 

la Fundacló Jaume Bofill, amb domiclli al carrer Proven<;a, 324 de Barcelona i NIF 

G08241036, inscrita al Registre de Fundaclons de la Generalttat de Catatunya 

amb el núm. 159 

CERTIFICA: 

Que a ta reunió del Patronat del passat dia 27 d'ijbril, convocada d'acord amb el 

que estipulen els Estatuts de ta Fundactó i amb l'asslstencla del número suficlent 

de membres del Patronal per tal que hl hagués el quorum necessari per celebrar 

la sessló, es van prendre per unanimltat els següents acords entre d'altres: 

Primer.- Aprovar els canvis deis Estatuts a fi d'actualltzar la seva informació i 

ampliar i perfeccionar els seus redactats, amb ple respecte a la voluntat 

fundacional. 

Segon.- Aprovar els nous Estatuts els quals quedaran redactats en un sol text 

refós tal com seguelx a contlnuacló, alxf com la seva presentacló al Protectorat 

restant a !'espera que aquesta Autorltat prest! conformltat a la nova redacció deis 

Estatuts o, en cas contrari, formuli les esmenes corresponents. 
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- FUNDACIÓ 
- BOFILL 
Educacló per canvlar-ho tot 

ESTATUIS PE LA FUNDACIÓ JAU ME BOFILL 

CAPÍTOL I 

Denominació i reglm jurldlc, domicili, ambit d'actuació i fundado rs 

Article 1. Denominacló i regim jurídic 
El nom de la Fundació és FUNDACI Ó JAUME BOFlLL (anteriorment denominada 
FUNDACIÓ JAUME BOFILL, FUNDACIÓ PRIVADA) la qual és una entltat d'accló 
social 1 un centre de recerca, transferencia de conelxement i lnnovacló social, 
sense anlm de lucre que es reglra pels presents Estatuts 1 per les demés 
disposlclons legals vlgents que regulln les fundaclons privades catalanes. 

Article 2. Domicili 
La Fundacló té la seva seu a Barcelona, al carrer Glrona, núm. 34 B, codl postal 
08010. El domlclll pot ser traslladat a algun altre lloc de Catalunya per acord del 
Patronat, fet que s'haura de comunicar al Protectorat de la Generalitat. 

Article 3. Ambit d 'actuacíó 
La Fundacló té el seu ilmbit principal d'actuació a Catalunya, 1 pot actuar a tot 
J'amblt de l'Estat espanyol o Internacional. 

Article 4 . Fundadors 
La Fundacló es constltuelx el 12 de malg de 1969 per Iniciativa del matrimonl 
forrnat per Teresa Roca 1 Formosa 1 Josep Maria Vilaseca 1 Marcet. El seu 
compromís cívlc 1 socia! en la reducció de les desigualtats esdevenen claus en la 
creació de la Fundacló 1 han estat 1 son presents en el desenvolupament de la 
mlssJó 1 valors de la Fundacló, focalltzant-se principalment en l'educacló com a 
elna de mlllora 1 de transformació social. 

Per donar nom a la fundació, els fundadors van valer honorar la figura de Jaume 
Boflll 1 Boflll, fllosof l catedratlc de metafísica. 

CAPÍTOL II 

Finalitats fundaciona ls, actlvitats í be ne ficiaris 

Article s. Finalitats fundacionals 
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- FUNDACIÓ 
-BOF ILL 
Educacló per canvlar-ho tot 

La finalitat de la Fundacló és prpmoure la lnnovacló social i el compromís dvlc 
per superar les desigualtats soclals. 

L'estrategla principal de la Fundació és la promoció 1 extensió de noves 
oportunitats educatives per la lgualtat 1 la transformació social. 

L'objectiu és afrontar els grans reptes de les deslgualtats soclals lmpulsant 
programes efectlus, recerca 1 conelxement crltlc, models innovadors, noves 
aliances 1 consensos¡ la promocló de noves polítlques públlques, el comprom!s 
clutada 1 les estrategles comunltarles. 

Article 6. Activitats 
Per a la consecucló deis fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats 
que sense anlm exhaustlu es nomenen a contlnuacló: 

a) Programes d'accló social, educatlus 1 culturals 1 experlencies d'lntervencló 
Innovadores que generin oportunitats educatives, culturals, comunitaries, 
tecnologlques, sociolaborals, ciutadanes 1 d'inclusló entre d'altres. 

b) Articulació 1 suporta les allances i xarxes de cooperació que involucrin 
entltats públiques 1 prlvades, col·lectius o persones en els reptes de la 
Fundació. 

e) Estudiar els problemes socials tot promovent recerca científica, 
transferencia (R+D+I), avaluació, enquestes, anaiisl i actlvitats a partir de 
propostes propies i/o en col-laboració amb investlgadors o amb lnstitucions 
naclonals o internaclonals especialitzades en la lnvestigació 1 l'anallsl de la 
societat. 

ci) Propostes de noves polítlques públlques efectlves per l'equltat . 
e) Debats i grups de treball experts per inspirar noves propostes 1 consensos. 
f) Actlvitats de formacló i capacitació. 
g) Publicacló 1 dlfusió de !libres, audlovisuals, formats digitals, propostes 1 

gules. 
h) Campanyes de comunicacló, senslbllltzacló, comprom!s 1 incidencia 

dirlgides a la ciutadanla, als experts o a les lnstltuclons. 
1) Campanyes de captacló de recursos 1 suports o lnvolucracló ciutadana o 

Institucional. 
j) Activitats de suport economlc o tecnic a lnstltuclons, coHectlus o persones 

que treba111n o contribuelxln als matelxos flns o slguin destlnatarls. 

Article 7. Els beneficiaris i la seva designacl6 
Els beneficlarls flnals de la Fundacló són els clutadans pels qui les propostes 1 
lnlclatlves promogudes han de generar millares 1 oportunitats soclals, 1 en 
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especial aquells més afectats per les desigualtats. Poden esdevenlr altres 
beneficlarls espedflcament: 

a) Aquelles entltats, col·lectlus, lnstltuclons o organismes amb qui la Fundacló 
col· laborl per aconsegulr les seves finalitats, oferint-los recursos 1 servels 
o desenvolupant inlc:iatlves conjuntes. 

b) Els professlonals, clutadans 1 grups lnvolucrats en els camps d'actuacló 
propls, a qui la Fundacló destlnl formacló, publlcaclons, actes o d'altres 
activltats de senslbllltzació, capacltacló o dlfusló. 

e) Les persones destlnatarles 1 partlclpants de les actlvltats d'accló social o 
programes d'actuacló. 

La designacló deis beneflclarls respectara els crlterls d'lmparclalltat 1 no 
dlscrlrnlnacló conslderant els objectlus propis, la metodologla 1 els dlssenys 
tecnlcs deis projectes. 

CAPÍTOL III 

Regím econom ic 

Artide 8. Patrimoni de la Fundació i act ivitats economiques 

8.1 El patrlmoni de la Fundacló queda vlnculat al compllment deis flns 
fundacionals i esta lntegrat per: 

a) Per Ja dotacló Inicial que consta a l'escrlptura de constltucló. Aquesta dotació 
podra ser Incrementada per noves aportaclons fetes per altres persones 
flslques o jurídlques, públlques o prlvades, alx( com amb aquells béns rebuts 
a títol d'herlmcla, llegat o donació que tinguin la condlció d'lntegrar-se a la 
dotacló fundacional. 

b) Per tots els béns 1 drets de contlngut economlc que acceptl 1 rebl la Fundacló 
amb la finalltat d'lncrementar la dotació. 
El Patronat podra qualiflcar determlnats béns 1 excedents· de la Fundacló, 
com a dotaclonals. En el cas que la Fundacló rebl béns o drets sense que se 
n'especiflqul la destlnació, el Patronat ha de decidir si han d'lntegrar la 
dotacló o s'aplicaran dlrectament a la consecucló deis fins fundaclonals. 
Els increments posterlors de dotacló s'hauran de fer constar als comptes 
anuals J hauran de ser acordats pel Patronat abans de la seva presentació 
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al Protectorat, essent respectuosos amb les normes d'aplicació obligatoria 
de rendes i demés ingressos previstos per legislació aplicable. 

e) Per tots els rendlments, fruits, rendes i productes, i els altres béns 
lncorporats al patrlmonl de la Fundació per qualsevol titol o concepte. En el 
compllment de la seva finalltat la Fundació podra vendre béns i servels. El 
preu obtingut es destinara a mantenlr la matelxa actlvitat o altres que 11 
slguln proples. 

8.2 Actlvltats economlques 
La Fundació pot realitzar tot tlpus d'activltats econom1ques que estiguln 
orient ades a preservar 1 Incrementar el seu patrlmonl i aixl afavorir els recursos 
necessarls pel desenvolupament sostenible de la seva finalitat. La Fundació podra 
també subscriure actes, contractes, operaclons 1 negocis lfclts, així com la 
constltució de socletats ifo la particlpacló en el capital de societats sempre i quan 
quedl expressament llmltada la responsabilitat deis socis. La particlpació de la 
Fundació en l'organ de govern de socletats de capital o en la gerencia haura 
d'ésser compatible amb la flnalitat fundaclonal, 1 caldra que sigui expressament 
autoritzada pel Patronat de la Fundacló. . -

Article 9. Actes de disposició 
Es prloritarl per la Fundacló conservar el valor de la dotació fundacional alxf com 
de les reserves acumulades i tenir el seu patrlmoni lnvertit per tal que es 
produelxln les rendes necessarles a fl 1 efecte de poder realltzar la finalitat 
fundacional. 

És per aixo que el Patronat esta en tot moment autoritzat a vendre els bén~ i 
valors que formen el patrimonl de la Fundació, per adquirir-ne d'altres en 
substitucló deis venuts sempre que ho cregul necessarl per als fins esmentats en 
el paragraf anterior. En cada cas s'haura d'ajustar als preceptes legals que slguln 
aplicables 1 mal les operaclons financeres de la Fundacló podran ser 
contradictories amb la seva flnalltat fundacional. 

Article 10. Regim comptable 
10.1 La Fundacló haura de portar la comptabilitat d'acord ambla naturalesa de 
les actlvltats 1 de manera que permeti el segulment de les operaclons 1 l'elaboració 
deis comptes anuals. En tot cas s'haura d'ajustar als prlnclpis i a les normes de 
la comptabilltat que hi slguln aplicables. 
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10.2 La lnformació sobre les declaraclons responsables 1 sobre la perfeccló deis 
actes o contractes ha de formar part del contingut mfntm de la memoria deis 
comptes anuals. 

10.3 El Patronat ha d'aprovar els comptes anuals de l'exerclcl dtntre deis sis 
mesas següents a la data de tancament, els quals s'han de presentar en la forma 
prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya peral seu dipóslt 
en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 

10.4 El Patronat ha d'aprovar 1 presentar, en relactó amb les inverslons flnanceres 
tempor<jls que realltzl en el mercat de valors, un Informe anual sobre el grau de 
compliment del codl de conducta que han de seguir les entitats sense antm de 
lucre, de conformltat amb la normativa vlgent o amb el que disposl l'autoritat 
reguladora. 

10.5 Els ajuts concedlts per la Fundaci6, els encarrecs i acords de col ·laboració 
han d'estar degudament documentats amb els corresponents contractes o 
convenls atxí com els rebuts l/o justlflcants bancatis que acreditln el seu 
pagament. 

10.6 Els comptes anuals de la Fundacló es sotmetran a la valoració d'un auditor 
extern deslgnat pel Patronat. 

Article 11. Aplicació obligatoria 
La Fundació ha de destinar al compllment deis flns fundaclonals almenys el 
setanta per cent de les rendes 1 altres lngressos nets anua Is obtinguts. L'apllcacl6 
cj'aquest percentatge s'ha de fer efectiva en el termlni de quatre .exercicis a 
comptar de l'lnicl del següent al de ·11acredltacl6 comptable. 
La resta l'ha de destinar o bé al compllment dlferlt de les flnalltats o bé a 
l'lncrement deis seus fons propls. El Patronat ha d'aprovar l'apllcacló deis 
lngressos. 

Si la Fundacl6 rep béns 1 drets sense que se n'especlfiqul la destlnacló, el l'atronat 
ha de decidir si han d'lntegrar la dotació o han d'aplicar-se dlrectament a la 
consecucló deis fins fundaclonals. 

CAPÍTOL IV 

Organització i funcionament 
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Article 12. El Patronat 
El Patronat és l'organ de govern 1 d'admlnlstració de la Fundacló, la representa 1 
assumelx tetes les facultats i funcions necessaries per a la consecució deis fins 
fundacionals, la conservació deis béns i els drets que Integren el patrimoni de la 
Fundació, alxf com decidir el destf de les rendes l els béns que disposi la Fundacló. 

El Patronat pot dur a terme tota classe d'actes i negocls jurfdlcs, i actuar en 
l'ambit jurisdlcclonal, només amb les llmltaclons que resultin de la llei i deis 
estatuts. 

Article 13. Co~posició del Patronat i requisits per ser-ne membre i 
renúncia 
El Patronat és l'organ col·legiat integrat per persones físiques i constltuit per un 
mfnlm de vuit membres 1 un maxlm de dot ze membres, escollits per cooptacló 
tenlnt en compte el seu lnteres 1 la seva dedicacló a les qüestions que 
constitueixen la finalltat fundacional. 

Podra ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacltat d'obrar 
plena; que no estigui inhabilitada o Incapacitada per exerclr funcions o carrecs 
públics o per administrar béns 1 no hagi estat condemnada per delictes contra el 
patrimonl o contra l'ordre socloeconomlc o per delictes de fa lsedat. 

Les persones membres del Patronat exerceixen la seva funcló per un termlnl de 
cinc anys 1 poden ser reelegibles per un segon mandat d'acord al mecanlsme de 
votacló prevlst pel patronat. Si s'escau la reeleccló per un tercer mandat 
s'establelx un protocol de votació secreta, amb un mfnim de dos ter~os deis vots 
favorables a la seva reeleccló. 

Les persones membres del Patronat entren en funclons després d'haver acceptat 
expressament el carrec d'acord a allo que estableix la legislació aplicable. En el 
cas de renúncla també seran d'aplicació les fórmules previstes perla llel. 

Els patrons 1 patrones: 

a) Han d'exercir llurs funclons amb la diligencia d'un bon administrador, 
d'acord amb la llel 1 els Estatuts, 1 servir el carrec amb lleialtat a la 
Fundació, actuant sempre en interes d'aquesta. 

b) Han de fer que es complelxln les finalitats fundacionals i tenen el deure de 
conservar els béns de la Fundació 1 mantenlr-ne la productlvltat, i de seguir 
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criterls financers de prudencia adequats a les circumstancles economlques 
1 a les actlvitats que dugui a terme la Fundacló. 

e) Per complir llurs funcions, tenen el dret 1 el deure d'assistlr a les reunlons, 
d'lnformar-se sobre la rnarxa de la Fundadó 1 de participar en les 
dellberaclons 1 en l'adopció d'acords. També han de compllr els deures 
comptables, custodiar els lllbres, tenlr-los actualltzats 1 guardar el secret 
de les lnformacions confidenclals relatlves a la ·Fundacló, fins 1 tot després 
d'haver cessat en el carrec. 

d) Sotmetran a medlacló les controversles que sorgeixln per raó del 
funclonament de la Fundacló. 

Article 14. Renovació del Patronat 
El Patronat establelx que cada cinc anys entrin un mínim de dos nous 
patrons/patrones a fl de garantir la seva renovació, fins a un maxim de 12 
membres d'acord a allo prevlst en l'article 13e. 

El Patronat cor:istatara l'acompllment de la renovacló estatutaria en una sessl6 
qulnquennal. SI en els darrers cinc anys el Patronat no s'hagués renovat 
suficlentment es procedira a deliberar sobre la nova composlcló 1 s'acceptaran les 
balxes voluntarles que es presentln. 

SI tot 1 alxí no hi haguessin prou balxes per garantir la renovacl6 estatutaria, 
s'actlvara un mecanlsme de votacló secreta on cada mernbre del Patronat votara 
el nom o norns d'aquells que han de cessar. En cas d'ernpat cessara qui. porti més 
temps en el Patronat 1 si encara fos necessari, cessaria el de rnés edat. 

El procedlment de renovacló estatutaria podra modificar-se arnb una rnajoria de 
dos terc;os deis rnernbres del Patronat. 

Article 15. Gratu'itat 
Les persones membres del Patronat exerceixen el carrec gratu'itament, sens 
perjudlci del dret a ser compensats de les despeses degudament justificades 1 a 
la compensacló pels danys que els ocaslonl el desenvolupament de les funcions 
proples del carrec. 

Article 16. Facultats i delegaci6 de funclons 
Corresponen al Patronat tates les facultats que té estatutariament atribuides i, 
en general, les que requerelxl per a la consecucló deis flns fundaclonals, sense 
més excepcions que les establertes eri la leglslacló aplicable 1 en aquests estatuts. 
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El Patronat podra delegar les seves func!ons o bé una part d'aquestes, en un 
membre del Patronat o més d'un, de conformltat amb aquests estatuts i la 
legislacló aplicable, sense que la delegació l'eximeixl de la seva responsabilitat. 
SI delega en més d'un patró/na, haura d'establir si l'actuacló ha d'ésser 
coJ.legiada o no. 

El Patronat també podra nomenar apoderats generals 1 especlals amb funcions 1 
responsabilltats mancomunades o solidarles, sense que aquestes persones en 
slguin membres del Patronat. 

Les facultats que el Patronat atorgui per disposar la tresorerla de la Fundació 
seran sempre de forma mancomunada a dues persones. 

En tot cas, són indelegables 1 corresponen al Patronat amb caracter exclusiu les 
facultats següents: 

a) La rnodlficacló deis Estatuts. 
b) La fusió, l'esclssló, la cessió de tots o d'una part deis actlus 1 els passius, 

així com la dissolució de la Fundació. 
e) L'aprovacló del pressupost 1 deis documents que integren els comptes 

anua Is. 
d) Els actes d'adjudicació, d'alienació, de gravamen i en general de disposlcló 

sobre béns que, en conjunto indivldualment, tinguin un valor superior a una 
vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tractl de la venda de 
títols valor amb cotltzació oficial per un preu que sigui almenys el de 
cotltzacló. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de 
l'acte corresponent en les condiclons aprovades pel Patronat. 

e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 
f) L'augment o la disminució de la dotacló. 
g) La dlssolucló de socletats o d'altres persones jur!diques. 
h) Els actes que requerelxen l'autorltzació o aprovacló del Protectorat o 
l'adopció d'una declaracl6 responsable. 
i) L'adopció i formalltza¡;ló de les declaraclons responsables. 

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autorltzaclons 
del Protectorat que siguin necessaries o de les comunlcaclons que se 11 hagin de 
fer de conformltat amb la leglslacló vigent. 

Artlcle 17. Regim de convocatoria 
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17, 1 La convocatoria de les reunfons correspon a la presidencia r ha de contenfr 
el dla, l'hora, el lloc r l'ordre del dla de tots aquells assumptes que s'han de tractar 
en la reunió, fara deis quafs no es poden prendre acords vallds. 

17 .2 La reunió s'ha de convocar, mltjanc;ant un correu' dlrlgit al domlclll postal o 
a l'adrec;a de correu efectronlc, almenys amb cinc dles laborables d'antelació 
respecte de la data prevista perque tlngul lloc. 

17.3 El Patronat es reunelx en sessi6 ordinaria almenys una vegada l'any, i 
obllgatorlament durant els sis mesas següents a la data de tancament de 
l'exerclci economlc, amb la finalltat d'aprovar els comptes anuals de l'exerclcl 
anterior, que es tancara el 31 de desembre. 

17.4 El Patronat també es reunlra durant el segon semestre de l'any per aprovar 
el pressupost del següent exerclci, prevlament presentat per la dlreccló general. 
Excepclonalment es podria aplac;ar l'aprovacló al primer trimestre de l'any 
pressupostari objecte de la sessló. 

17. 5 El Patronat s'ha de reunir en sessió extraordinaria, amb la convocatoria 
previa 1 a Iniciativa de la presidencia tantes vegades com aquest ha cons.lderl 
necessari per al bon funclonament de la Fundacló. 

17.6 El Patronat es convocara a peticló de dos patrons/es en el termlnl maxlm 
de 30 dles des de la data de sol· llcltud. 

17.7 El Patronat es pot reunir rnltjanc;ant videoconferencia, multlconferencla o 
qualsevol altre sistema que no lmpllqui la presencia flsica deis patrons d'acord a 
les fórmules prevlstes per la llel. En aquests casos és necessari garantir la 
ldentiflcació deis asslstents a la reunió, la contlnuitat en la comunlcacló, la 
possibllitat d'lntervenlr en les dellberaclons 1 l'emlssló del vot. La reunió s'ha 
d'entendre celebrada al lloc on es trobl el presldent/a. En les reunlons vlrtuals 
s'han de considerar membres del patronat asslstents aquells que hagln partlclpat 
en la multlconferencla o videoconferencia. 

Article 18. carrecs 
El Patronat nomenara un presldent o presidenta, un o més vlcepresldents o 
vicepresidentes 1 un secretari o secretarla que podra no tenlr la condició de 
membre del Patronat. Els patrons/es que no ocupen cap d'aquests carrecs tenen 
la condlcló de vocals. 
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La representació de la Fundació i l'execució deis acords del Patronat queda 
delegada de forma permanent en el president o presidenta o en la persona que 
la substitueixi, sense perjudlcl de les facultats del Patronat i del que establelxen 
els articles 16e i 24e d'aquests Estatuts. 

Article 19. El presídent o presidenta 
El presldent/a 1, en la seva absencia, el vicepresident/a tenen les facultats 
següents; 

a) Representar lnstltuclonalment la Fundacló. 
b) Ordenar la convocatoria, fixar-ne l'ordre del dla i presidir, suspendre 1 

aixecar les sesslons del Patronat, alxí com dirigir les dellberaclons. 
e) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat. 
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin 

expressament encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 

A rticle 20. Els vicepresídents o vicepresidentes 
La vicepresidencia té entre altres funcions, la responsabilitat de substituir el 
presldent o presidenta en cas d'absencla. 

La vicepresidencia económica, té funcions de tresorer en l'atencló deis aspectes 
economlc, financers 1 comptables de la Fundacló. 

Article 21. El secretari o secretaria 
El secretarl/a estén l'acta de la reunió 1, un cap IÍeglda 1 aprovada pels membres 
del patronat assistents, la signa amb el v istiplau de la presidencia. Les actes han 
d'estar numerades correlatlvament i s'han d'aprovar al final de la sessló o al 
prlnclpi de la següent. El secretari/a conserva els originals de les act es en format 
físlc 1 digital. 

El secretari/a expedelx els certlficats que calguin amb el vistlplau de la 
presidencia o per ordre, en la seva absencia, del v lcepresident/a. 

Alxf rnatelx, exercelx les altres funclons que s6n lnherents al seu carrec i 11 
atribuelx en aquests estatuts. 

Article 22. Manera de deliberar i adoptar acords 
El patronat quedara valldament constitu"it quan hl assistelxln presenclalment o 
per videoconferencia la majorla deis seus membres 1 hagin estat degudament 
convocats tots els patrons. 
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Els acords s'adoptaran per majorla de vots deis patrons presents a la sessió i els 
d'aquells que la seguelxen per videoconferencia, a raó d'un vot per patró. En els 
casos d'empat el vot del Presldent/a sera dlriment excepte en el cas que es 
requerelxi la majorla qualificada de dos ten;os del nombre total de patrons, 
d'acord a allo prevlst als artlcles 2Se, 26e 1 28e, en relació a la modiflcacló 
d'estatuts, esclssló 1 fusló 1 procedlment de dissolucló de la fundacló. Tarnbé 
l'adopcló de declaraclons responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el 
vot favorable de dos terc;os del nombre total de patrons, sense computar els que 
no puguln votar per raó de confllcte d'lnteressos amb la fundació, d'acord a allo 
que estableíx l'artlcle 332-13 del Codl Civil de Catalunya. 

El director/a pot asslstir amb veu pero sense vota les reunions del Patronat quan 
hi és convocat. 

El Patronat tarnbé pot convidar a assistir a les reunions, amb veu 1 sense yot, les 
persones que cons ideri convenlent. 

Article 23. Conflicte d'interessos. 
SI existfs un conftlcte d'lnteressos entre la Fundació 1 qualsevoi deis mernbres del 
Patronat, persones equlparades, o en suposlts d'autocont ract¡;icló, només es 
podran dur a terme les operacions amb la Fundacló si queda suficlentment 
acreditada la necessltat 1 prevalenc;a deis lnteressos de la Fundacló sobre els 
particulars del membre del patronat o persona asslmllada. 

A més, sera necessaria una declaració responsable adoptada pel Patronat, la 
qual, junt amb la documentació acreditativa corresponent, s'haura de presentar 
al Protectorat de conformitat amb el que dlsposa l'artlcie 332-13. · 

En tot cas, s'haura de procedir de confonnitat amb el que disposen els articles 
312.9, 332..9 1 332.13. 

En els casos en els que excepclonalment es conslderés d'lnteres establir una 
reiacló laboral o professional retribuida entre la fundació 1 algun membre del 
Patronat, s'haura d'articular un contracte en el que es determlnln clarament les 
tasques 1 funcions retribuides, les quals hauran de ser dlferents de les propies del 
carrec de patró/na. La contractacló de persones membres del patronat estara 
subjecta al que disposa l'article 332-10. 
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Abans de la formalltzacló del cont racte, s'haura de presentar al Protectorat la 
declaració responsable de conformitat amb l'artlcle 332-9 i concordants. 

CAPÍTOL V 

Regulació d'altres organs. Composició i funcions 

Article 24. El director o directora general 
El Patronat ha de nomenar un director o directora que desenvolupl la dlreccló 
executlva de l'actlvltat de la Fundacló 1 altres facultats que 11 siguin delegades. 
El carrec de direcció general és retribu'it, en els termes que es consideren 
adequats a la naturalesa i a la representativitat proples del carrec 1 a les seves 
funcions. El Patronat atorgara al director/a l'apoderament necessarí per dur a 
terme la seva responsabilltat d'acord a les llmitaclons que preveuen les lleis 1 els 
estatuts. 

El director/a asslstelx a tates les .reunions del Patronat a que se'l convoca 1 pot 
íntervenlr-hl amb veu pero sense vot. 

Al director/a Ji seran d'aplicacló les disposicions deis artlcles 332-3.2 i 332-9 pel 
que fa a llurs capacitats, a les causes d'inhabilltacló 1 Ja l'actuació en cas de 
confllcte d'interessos. 

El/la Director/a de la Fundació informara periodlcament al Patronat de 
l'acompllment del pressupost 1 l'apllcacfó deis lngressos a la finalltat fundacional . 

SI les funcions de dlrecció s'encomanen a algun membre del patronat caldra fer
ho d'acord a l'artlcle. 332.10. 

CAPÍTOL VI 

Modificacions estatutaries i estructurals i disso\ució 

Article 25. Modificacions estatutaries i estructurals i dissolució 
El Patronat, mítjanc;ant un acord adoptat de conformltat amb el que estableix 
l'artlcle 16e d'aquests estatuts 1 la normativa aplicable, 1 previa convocatoria 
expressa, pot modificar els estatuts , acordar la fusló, l'esclssió o la dissolució o 
extínció de la Fundacló, amb l'autorltzacló del Protectorat d'acord arnb Ja 
leglslació aplicable. 
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Els estatuts es podran modificar per l'acord de dos terc;os deis membres del 
patronat, sempre que alxl convingui a l'interes de la Fundacló i no es contradigui 
la voluntat fundacional. La modlficació deis estatuts es formalitzara en escrlptura 
pública i requerlra l'aprovació del Protectorat. 

Article 26. Escissló i fusió 
Per escindir la Fundació o fusionar-la amb una altra és necessari l'acord de dues 
terceres parts deis membres del Patronat. L'escissió o fusló es fara segons el que 
estableixl la fiel i requerira l'aprovacló del Protectorat. 

Artide 27. Causes de dissolució 
La Fundacló Jaume Bofill és per naturalesa perpetua, no obstant alxo en cas de 
perdua total del capital o davant la lmposslbilitat de complir el fl fundacional en 
la forma que assenyalen els estatuts, o per compliment de les causes legalment 
prevlstes, haura de ser extlngtda complint els tramits assenyalats en la llel. 

Article 28. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni 
La dlssoluctó de la Fundacló requerelx l'acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb la majoria qualificada de dues terceres parts deis seus membres 
1 haura de ser aprovada pel Protectorat. 
La dlssolucló comporta la liquldació de la Fundació que es dura a terme pel 
Patronat, o subsldlarlament pel Protectorat. 

L'extincló de la Fundacló determina la cessló global de tots els actlus 1 els passlus, 
la qual cosa s'ha de dura terme pel Patronat 1 per les persones liquidadores que 
aquest anomenl o, si s'escau, pel Protectorat. Aquesta cessló global, un cop 
determlnats l'actiu i el passlu, 1 amb l'autoritzacló previa del Protectorat, es 
destinara a altres fundaclons o entitats, públiques o prlvades, sense anim de 
lucre que persegueixln flnalltats analogues a aquesta Fundacló. 

Aquestes entltats a que es destlnl el patrlmonl de la Fundacló sempre han de ser 
entltats beneficiarles del mecenatge segons el que establelxi en cada moment la 
leglslacló fiscal aplicable (per tal de donar compllment a la prevlsió de l'artlcle 
3.5 de la Lfel 49/2002, de reglm fiscal de les entitats sense flns lucratlus 1 deis 
lncentius flscals al mecenatge). 

SI no es pogués fer una cessló global, caldra procedlr a la liquldactó deis béns 
actius i passlus, 1, a l'haver que en resultl, s'hl donara l'apllcacló establerta en 
aquest artlcle. 
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PAPEL EXClUSIVO PARA. DOCUMENTOS NOTA~ IALES 

• 1 . 

G05527144 

- FUNDACIÓ 
- BOFILL 
Educacló per canvlar-ho tot 

Tercer.- Delegar a la Presidenta del Patronat, senyora Isabel Vilaseca i Roca 

perque comparegul davant de Notari i elevl a escrlptura pública els nous Estatuts 

així com perque facl totes les gestions 1 subscrigui els documents necessaris per 

tal que aquesta modificacló deis Estatuts sigui inscrita al Registre de Fundaclons 

de la Generalitat, un cop confirmats pel Protectorat i formulades esmenes, sl 

s'escau. 

I per tal que consti, estenc aquest certiflcat amb el vistiplau de la Presidenta, a 

Barcelona, el dia vint+vuit d'abril de 2022. 

Joan Manuel del Pozo 1 Alvarez Isabel Vllaseca l Roca 
Vlstiplau 
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fffmGeneralilat de Catalunya 
l.UJHDepartament de Justicia 

Dlrecció General de Dret, 
Entilals Jurldiques i Medlació 

Fundació Jaume Bofill, Fundació Privada 
Carrer Provenc;:a , 324 
08037 Barcelona 
(Barcelonl!s) 

Senyors/es, 

F&erénca: 62634 / 2021 (GN) 
Assunll(e: Oigans de govetn 

Us comunico que han esta! inscrits els canvis en la composició del Patronal de la 

Fundació Jaume Bofill, Fundació Privada (núm. 159) que ens heu ret saber mitjanc;ant la 
documentacló presentada el 20/10/2021. 

En conseqOl!ncia, la composició del Patrona! que actualment consta en el Registre de 

Fundacions de la Generalitat és la següent: 

Presidenta 
Isabel Vilaseca i Roca 

A renovar: 17/1012025 

Vícepresident 
lgnasi Carreras Fisas 

A renovar: 28/0412026 

Vicepresident 
Joan Majó 1 Cruzate 
A renovar: 17 /10/2025 

Secretari 
Joan Manuel del PozoAJvarez 

A renovar: 20/02/2025 

Vocal 
Joan Abella Barril 
A renovar: 16/0212026 

Vocal 
Maria del M3r Dierssen Sotos 
A renovar: 09/07/2025 

112 Cwrct del Foe. 57 
OI033 8a-ceb\I Documont; e1220foe1t21'13M 
Ttl 012 
http-J/)Jalt:i&.smc:.t.cat 
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PAPEL E.XCLUS VO ""1<A DOCUMENTOS NOTARIALES 

• . 
1 

' 

!ffill Generalilat de Catalunya 
WDepartament de Justicia 

Dire cció Gen eral de Dret, 
Entitats Juridiques i Mediació 

Vocal 
Osear Esteban Pagan 

A renovar: 20/0212025 

Vocal 
Carme Fenoli Clarabuch 

A renovar: 16/0612025 

Vocal 
Ñex Hinojo Sanchez 
A renovar: 16/02/2026 

Vocal 
Eulélia Planes Corts 
A renovar: 0211012026 

Vocal 
Rosa Sala P<¡uiló 
A renovar: 20/02/2025 

Vocal 
Pilar Ugidos Franco 
Reelegida 

A renovar: 17/1212023 

Alentament, 

Cap de Secció de Publicita! Registra! i Coordinació Administrativa 

Selene Tñmiño Gallardo 

Barcelona, 25 d'octubíe de 2021 

Cwrttd~F~,51 
oec»S O¡rcclooa 

G0 5527143 

2/2 
Oot...,,ft.: B1220f08k2n13t.A 

Tel. 012 
hllp:J~rtlcia.gtneat.Qt Docu:nMl e'6Gtr6nlc admhlslleU.19aranll amb s~~\Kill ek:dtOni:.a wnbcertlkats de rAQMcla Catalana 

de Cel1licad6. La poUUea d1 •~ltla"a 1pleabft ts 'CcndkloN tkdques de d1n.t.ll1 Oleet!M~ deb 
1Kte.s »nn:Str.alut 1 de Ns 111riesttclons de v ol#\1311 en s1:J, Wocm•Uo d• Regblrt aee\t6n:c de A 

~~t~ct:1º~~C:~~~~~:,~,),Tt:1~!!a1.c~~~~;:=~• da Cat~a·.~ 
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Consulta Lista: Nlfs revocados 

P;námettos de consulta 

Nombre / Razón social: FUNDACIO JAUME BOFILL 

Apellidos: 

Documento: G08241036 

Nacionalidad: 

Resultados consulta: 

OCP N~TARIADO 
ÓRGANO CENTRALIZADO OE PREVENCIÓN 

OE L BLANQUEO OE CAPITALES 

07 de junio de 2022 

Con los datos Introducidos no hay coincidencias en la lista 

Si[vano n• 55 - 28043 !Maáriá- 'léllfono 913 913171- 'Fil\'., 913 913 17f-www.notariaáo.or9 
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PAPEL EXCLUSIVO - DOCUMENTOS NOTARIALES 

• 
G0 5527142 

CONCORDA amb el seu origina l, que consta en el meu 

Protocol general corrent d'instruments públ ics , amb el 

número al principi assenyalat. 1 a utilitat de FUNDACIO 

JAUME BOFILL , lliuro aquesta COPIA, estesa en 

catorze folis de pape r timbrat d'ús exclusiu per a 

documents notarials , de la matei xa serie que aquest i 

números , el present i els tretze següents correlatius . A 

Barcelona , vuit de juny de dos mil vint-i-dos . EN DONO 

FE . ---------------------------------- -------------- ------------------
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de 
març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més av all, 
s’aprov a i s’inscriu aquesta modif icació d’estatuts de la Fundació que 

tot seguit s’esmenta, en el Registre de f undacions de la Generalitat de 
Cataluny a, així com el text ref ós resultant. 

 Nom de la Fundació  

Fundació Jaume Bof ill 

 Núm. d’inscripció 159 

 Data Resolució 23/06/2022 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals  

Data 30 de juny  de 2022 
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