ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE JOAN RIU
Article 1.Es constitueix la “FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE JOAN RIU” subjecta a la
legislació de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa permanent i caràcter
benèfico-assistencial, que desenvoluparà la seva activitat sense afany de lucre i
d’acord amb el principi de màxim respecte a la voluntat dels fundadors.
Article 2.El domicili de la Fundació serà a Sant Gregori, Girona, a la carretera de Les
Planes, km. 7, sense perjudici de que el patronat pugui acordar el seu
establiment on millor convingui d’acord amb la legislació vigent.
Article 3.La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar,
sense més limitacions que les establertes a les lleis i els presents Estatuts.
Article 4.La Fundació es regirà en tot cas per la voluntat dels fundadors, manifestada
directament o indirecta als Estatuts i en l’acte fundacional, com també per les
disposicions que en interpretar i desenvolupar aquella voluntat estableixi el
Patronat d’acord amb l’ordenament jurídic.
Article 5.1. La Fundació té per objecte l’assistència de persones amb discapacitats
psíquiques severes en el Centre Joan Riu.
En virtut d’aquest objectiu general, perseguirà especialment les següents
finalitats en relació a llurs beneficiaris:
a)
b)

L’acolliment en el centre fundacional
La prestació de serveis rehabilitadors

2. La Fundació també tindrà per objecte la integració social i laboral de persones
amb discapacitats psíquiques.
La Fundació podrà portar a terme totes les activitats que siguin conformes a la
seva naturalesa que siguin necessàries per al compliment de les seves finalitats,
per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.
Article 6.Podrà ser beneficiària de la Fundació qualsevol persona que pateixi una
minusvàlua psíquica profunda.
La Fundació elegirà llurs beneficiaris d’acord amb els principis d’imparcialitat i no
discriminació, i determinarà l’abast, el contingut i la durada dels seus ajuts.

Article 7.En el marc d’aquests Estatuts, el Patronat aprovarà les normes complementàries
que regulin el procediment de sol·licitud i obtenció dels corresponents beneficis
o ajuts, com també les que disciplinin les relacions de la Fundació amb llurs
beneficiaris en relació, principalment, a la durada de l’estança en el Centre i a les
aportacions que en concepte d’assistència hagin de satisfer, si s’escau, els
familiars o tutors dels beneficiaris.
Les relacions amb el personal al servei de la Fundació es regularan per les
disposicions contractuals i legals aplicables.
Article 8.El govern, administració i representació de la Fundació es confien de manera
exclusiva al Patronat, sens perjudici del que disposa l’article 15.
Article 9.Seran facultats del Patronat, sense perjudici de les previstes en altres articles
dels presents Estatuts les següents:
a) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la Fundació,
vetllant en tot moment pel de les seves finalitats.
b) Aprovar els programes periòdics d’actuació i els pressupostos preparats, en
el seu cas, per la comissió executiva.
c) Aprovar el canvi de nom o trasllat del domicili de la Fundació.
d) Examinar i, si s’escau, aprovar el balanç anual, la memòria sobre les activitats
de la Fundació i els comptes anuals que li presenti la comissió executiva, així
com la gestió d’aquesta.
e) Formular solemne declaració d’haver complert fidelment la voluntat dels
fundadors i acreditar-ho quan així fos sol·licitat pel Protectorat.
f) Interpretar i desenvolupar la voluntat dels fundadors manifestada en els
presents Estatuts i en el document fundacional, així com modificar els Estatuts,
si ho consideren necessari, per al millor compliment de la voluntat dels
fundadors.
g) Ostentar la representació de la Fundació en tota classe de relacions actes i
contractes, davant de l’Estat, la Generalitat, Diputacions, Comarques i Municipis,
Jutjats i Tribunals, així com davant de qualsevol, Entitat Pública o privada o
particulars, exercitant tots els drets, accions i excepcions reconeguts en
l’ordenament jurídic, i atorgant a tal efecte els poders que estimi necessaris.
h) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns o drets per a la Fundació o
per al compliment d’un fi determinat dels compresos en l’objecte de la mateixa,
sempre que lliurement estimi que la naturalesa o quantia dels béns o drets
adquirits és adequada i suficient per al compliment del fi al qual s’han de destinar
els mateixos; efectuar tota classe d’actes i contractes d’adquisició, possessió,
administració, alienació o gravamen sobre béns mobles o immobles, inclosos els
relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques,
redempcions i alliberació de drets reals i demés actes de rigorós domini.
i) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altres
productes i beneficis dels béns que integrin el patrimoni de la Fundació.
j) Efectuar tots els pagaments necessaris, inclosos els de dividends passius, i
realitzar les despeses necessàries per recaptar, administrar i protegir els fons
amb els que conti en cada moment la Fundació.

k) Exercir directament, o a través dels representants que designi, els drets de
caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular
d’accions i demés valors mobiliaris de la seva pertinença i en tal sentit concòrrer,
deliberar i votar, com li sembli convenient, en les Juntes Generals, Assemblees,
Sindicats, Associacions i demés organismes de les respectives companyies o
entitats emissores, exercitant totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit
titular, concertant, atorgant i subscribint els actes, contractes, convenis,
proposicions i documents que jutgi convenients.
l) Exercir, en general, totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i
defensa de tots els béns de la Fundació.
m) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la fundació; establir els
Reglaments de tot ordre que consideri convenients; nomenar i separar lliurement
tot el personal directiu, facultatiu, tècnic, administratiu, auxiliar, subaltern, i de
qualsevol altra classe, i senyalar el sou, honoraris i gratificacions, sense altres
formalitats que les que discrecionalment se senyalin per cada cas, tot respectant
la legislació aplicable.
n) Supervisar l’actuació de la Comissió Executiva, si s’escau, i del personal al
servei de la Fundació. Inspeccionar tots els serveis que integren el Centre Joan
Riu, així com el seu funcionament i administració.
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.
Article 10.Formaran el Patronat:
a) Quatre membres designats per la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”.
b) Un membre designat per la família Riu
c) Dos membres designats pel mateix patronat, una vegada constituït, per
majoria absoluta.
Els patrons previstos a l’apartat c) poden ésser persones jurídiques, que hauran
d’ésser representades legalment al Patronat.
La presidència recaurà en un dels membres designats per la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”. El Patronat elegirà un
Secretari que en podrà ser membre. Si no n’és membre, assistirà a les reunions
del Patronat amb veu però sense vot.
Article 11.El Patronat es reunirà, com a mínim, una vegada cada any o, amb caràcter
extraordinari, en qualsevol moment a iniciativa del President. També s’ha de
reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la
reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
Article 12.A les reunions del Patronat hi poden assistir tant el Director com el Gerent del
Centre Joan Riu, ambdós amb veu i sense vot.

El President convocarà les reunions del Patronat amb al menys cinc dies
d’antelació, tot indicant el lloc, la data i l’hora, com també l’ordre del dia dels
assumptes a tractar. Presidirà les sessions, assegurarà la regularitat de les
deliberacions i executarà els acords del Patronat, sempre que aquest no delegui
l’execució en la comissió executiva.
Es poden celebrar reunions sense convocatòria prèvia si hi són presents o
representats tots els integrants a l’òrgan i accepten per unanimitat la celebració
i l’ordre del dia.
S’aixecarà una acta de cada reunió, que inclourà la data, el lloc, l’ordre del dia,
les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de
que s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació
del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari amb el vistiplau del
president i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat
la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. Correspon també al Secretari
expedir els certificats corresponents amb el vist-i-plau del President, com també
custodiar la documentació de la Fundació.
Els patrons podran assistir a les reunions del Patronat per videoconferència o be
per altres mitjans de comunicació, inclosa la teleconferència, sempre i quan
garanteixin la seva identificació, la continuïtat de la comunicació, el seguiment i
intervenció en el debat i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i la emissió
del vot.
Les sessions es podran celebrar en el domicili social o en qualsevol altre lloc, i
també es podran celebrar exclusivament mitjançant videoconferència o be per
altres mitjans de comunicació, inclosa la teleconferència, que permeti al
president i al secretari garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En
aquest cas, s’entén que la reunió se celebra en el lloc on està la persona que la
presideix.
El Patronat també podrà adoptar acords sense reunió, mitjançant l’emissió del
vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà,
sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància
de la recepció del vot i que es garanteixi la seva autenticitat.
Article 13.En cas d’absència o malaltia, el President serà substituït pel membre del Patronat
de més edat d’entre els designats per la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”, i el Secretari, pel membre del Patronat més
jove.
Article 14.El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria, quan hi siguin
presents o representats la majoria dels membres, i en segona convocatòria,
qualsevol que sigui el número d’assistents, amb un mínim d’una quarta part dels
seus membres presents o representats i, en tot cas amb un mínim de dos.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots, sempre que aquests Estatuts
no hagin previst una majoria diferent.
El vot del President resoldrà els empats.
Els acords seran transcrits al llibre d’actes del Patronat.
Els patrons han d’informar al Patronat, a través del Secretari, de les situacions
de conflicte d’interès, directe o indirecte, en que es trobin. En aquests casos, els
patrons proporcionaran la informació que sigui rellevant i s’abstindran d’intervenir
en la deliberació i votació de l’assumpte.
Els patrons de la Fundació no podran participar en el capital de societats en les
quals la Fundació tingui una participació superior al 20% del capital social.
Perquè els patrons i les persones que s’hi equiparen d’acord amb la Llei, puguin
realitzar operacions amb la Fundació, ha de quedar suficientment acreditada la
necessitat i prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del
patró o la persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha
d’adoptar una declaració responsable amb els requisits establerts a la Llei, i l’ha
de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.
Article 15.El Patronat podrà constituir una comissió Executiva que tindrà les funcions
d’execució dels acords del patronat, així com realitzar totes les actuacions que
aquest li delegui i que no siguin indelegables legalment o estatutàriament.
Article 16.Integraran la Comissió Executiva, en el seu cas, dos membres del Patronat
designats per la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa”, i també pel Secretari del Patronat.
Actuaran com a President i Secretari de la Comissió Executiva els que ostentin
el mateix càrrec en el Patronat.
Article 17.Els càrrecs del Patronat i de la Comissió Executiva seran gratuïts.
Els càrrecs dels membres del Patronat a que es refereixen els apartats a) i b) de
l’article 10 seran de durada indefinida, i correspondrà en tot cas a qui d’acord
amb els presents Estatuts tingui la facultat de designar-los, determinar-ne també
la continuïtat o el cessament i substitució.
Els càrrecs dels membres del Patronat a que es refereix l’apartat c) de l’article
10 tindran una durada de quatre (4) anys, podent ésser reelegits per períodes
successius sense cap limitació.
Sens perjudici de la gratuïtat establerta, els Patrons tindran el dret a la bestreta i
al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització
pels danys produïts per raó de l’exercici del seu càrrec.

Article 18.El capital de la Fundació estarà integrat:
a) Per les quantitats i/o béns que constitueixin la dotació inicial aportada pels
fundadors.
b) Per les dotacions anuals en metàlic que puguin aportar els fundadors.
c) Per les subvencions, ajuts i aportacions de les Administracions públiques o
de qualsevol altre institució pública o privada.
d) Per donacions, llegats o herències destinades a les activitats de la Fundació,
que hauran d’acceptar-se sempre a benefici d’inventari.
e) Pels béns mobles i immobles que s’adquireixin en el futur.
f) Per les rendes líquides de llurs béns.
g) Per les quotes que, si s’escau, hagin de satisfer els familiars o tutors dels
beneficiaris en concepte d’assistència.
Article 19.El patrimoni fundacional pot estar constituït pels béns i drets de tota mena
radicats en qualsevol lloc.
Article 20.Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits, d’una manera
directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització dels fins
fundacionals.
Article 21.En qualsevol moment i sempre que calgui, la Fundació podrà fer, segons el que
aconsellin les conjuntures econòmiques, les modificacions, conversions o
transformacions del patrimoni fundacional que estimi necessàries o convenients,
a fi d’evitar que aquest, malgrat mantenir el seu valor nominal, es redueixi en el
seu valor efectiu.
L’alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició de béns i drets
que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les
condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns.En qualsevol cas,
l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se
subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixin complir total o
parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de
disposició, ha de presentar al protectorat una declaració responsable d’acord
amb els requisits i els quòrums establerts a la normativa aplicable, juntament
amb els informes i justificacions pertinents establerts en aquesta.
Article 22.L’exercici econòmic serà anual i s’haurà de tancar el 31 de desembre.
El Patronat ha de fer l’inventari i formular els comptes anuals, de manera
simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici. Els comptes anuals
formen una unitat i es compondran dels documents que preveu la legislació

vigent i s’aprovaran i presentaran al protectorat dintre dels terminis que aquesta
estableix.
La Comissió Executiva, en el seu cas, elaborarà un pressupost ordinari
d’ingressos i despeses que presentarà al Patronat abans del 30 de setembre de
cada any.
El Patronat aprovarà el Pressupost per majoria absoluta.
Article 23.1.

El Pressupost inclourà quant als ingressos:

a. Els rendiments que hagin de produir els béns de la Fundació, com també el
producte de les inversions realitzades.
b.
Les subvencions, ajuts i aportacions econòmiques que previsiblement
rebrà la Fundació.
c. Per les quotes que, si s’escau, hagin de satisfer els familiars o tutors dels
beneficiaris en concepte d’assistència.
2.

El Pressupost inclourà quant a les despeses:

a.
b.

Les quantitats que s’hagin d’aplicar a les finalitats fundacionals.
Les d’amortització, conservació i assegurança del patrimoni.

3. Durant el decurs de l’exercici, el Patronat podrà confeccionar i aprovar
pressupostos extraordinaris quan les circumstàncies ho requereixin.
Article 24.Per a la modificació d’aquests Estatuts i per a l’extinció, fusió o agrupació de la
Fundació, caldrà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat.
Article 25.En cas d’extinció de la Fundació, es portarà a terme la cessió global de tots els
seus actius i passius a l’obra benèfico-social de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.
Si no es pogués fer una cessió global, es procedirà a la realització dels actius i
passiu, i la cessió del patrimoni romanent en favor d’aquesta entitat.

