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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 
Text refós aprovat pel Patronat el dia 30 de juny de 2021 

 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 .- Denominació i naturalesa 
La “Fundació Universitària del Bages” s’institueix en forma de fundació subjecta a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 2.- Personalitat jurídica 
1. La Fundació tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de capacitat jurídica i d’obrar 

plena per a l’acompliment de les seves finalitats, amb subjecció al que disposen aquests 

Estatuts, el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya  i la resta de normes que li siguin 

d’aplicació. 

2. La Fundació tindrà una durada indefinida i va iniciar les seves activitats el dia 
d’atorgament de la seva Carta Fundacional el 31 d’octubre de 1986. 
 
3. La Fundació es configura amb una estructura federada amb altres entitats que tenen 
anàlogues finalitats i activitats amb l’objectiu de donar compliment de forma més 
eficient a les seves finalitats fundacionals. En aquest sentit, s’ha establert un acord de 
federació amb la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), en virtut del qual els centres universitaris 
titularitat de la Fundació han esdevingut centres federats de la UVic-UCC, constituint el 
Campus Manresa de la Universitat. A aquests centres els són d’aplicació les Normes 
d’Organització i Funcionament de la UVic-UCC. 
 
Article 3. Domicili i àmbit d’actuació 
La Fundació Universitària del Bages té la seva seu a l’Avinguda Universitària números 4-
6, de la ciutat de Manresa. 
 
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, 
pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional. 
 
Article 4. Finalitats i beneficiaris 
1. La Fundació té les següents finalitats: 
a) La creació, desenvolupament i impartició d’estudis universitaris i altres estudis 
superiors en els àmbits  humanístic, social, científic, tècnic i professional. 
 
b) Exercir com a ens titular de centres d’ensenyament universitari (facultats, escoles, 
departaments, instituts de recerca i transferència de coneixement), i d’altres nivells 
educatius, així com de centres en els àmbits de salut i empresa. 
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c) Desenvolupar tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en 
el sentit més ampli, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, simposis i 
congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals. 
 
d) Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits compresos 
en l’acció universitària i l’educació superior, directament o per mitjà de la concertació 
amb altres institucions universitàries, organitzacions, empreses, i persones externes. 
 
e) Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar 
produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, 
econòmiques i tecnològiques.  
 
f) Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb 
les activitats que li són pròpies. 
 
g) Fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori 
dins el seu àmbit d’influència, així com desenvolupar activitats econòmiques que siguin 
coherents i complementàries amb les seves finalitats. 
 
h) Proposar, gestionar o realitzar qualsevol altra acció que contribueixi o pugui 
contribuir a fomentar les finalitats de la Fundació. 
 
2. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. La 
Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, sense més restriccions que les 
imposades per la legislació aplicable. 
 
3. Són beneficiaris de les activitats de la Fundació totes les persones interessades en els 
estudis, la recerca i les activitats docents i complementàries pròpies dels centres 
universitaris i dels ensenyaments superiors i en general les que deriven de l’objecte i 
finalitats fundacionals. La determinació dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat, en 
base a criteris d’imparcialitat i no discriminació. 
 
 
TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 5. Òrgans de govern 
1. L’administració, la gestió i la representació de la Fundació corresponen als següents 
òrgans de govern, d’acord amb el repartiment de competències que, en cada cas, 
s’estableix en aquests Estatuts: 
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a) EI Patronat 
b) El comitè executiu 
c) El/la President/a. 
d) El/la Director/a General. 
 
2. El càrrec de membre del Patronat o del Comitè executiu és gratuït, sense perjudici 
que es puguin reemborsar les despeses, degudament justificades, i indemnitzats pels 
danys que l’exercici del càrrec els produeixi. 
 
3. Els patrons han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, 
d’acord amb la llei i els estatuts, i servir al càrrec amb lleialtat a la fundació actuant 
sempre en interès d’aquesta  
 
4. Els membres de qualsevol dels òrgans de govern estan subjectes a l’obligació de 
guardar secret, tant sobre els assumptes que se sotmeten a l’òrgan respectiu com sobre 
les deliberacions que hi hagin tingut lloc. El trencament d’aquesta obligació es considera 
causa justa per al seu cessament, amb l’acord previ del Patronat. 
 
5. Els Patrons i les persones indicades a l’article 312.9.3 del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres 
que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació, i abans que s’adopti 
qualsevol acord en el qual hi pugui haver qualsevol situació de conflicte ho han de 
comunicar al Patronat i proporcionar la informació rellevant corresponent.  
  
La Fundació només podrà realitzar operacions amb els patrons i persones que s’hi 

equiparen si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos 

de la fundació sobre els particulars, adoptant una declaració responsable d’acord amb 

la normativa aplicable 

 S’aplica a les persones amb funcions de direcció la normativa sobre capacitat, causes 
d’inhabilitació i actuació en cas de conflicte d’interessos que resulta de la normativa 
vigent. 
 
 
CAPÍTOL II. DEL PATRONAT 
 
Article 6.- El Patronat: composició 
1. La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, 
sense perjudici de la delegació de facultats que pugui acordar en algun dels seus 
membres, en el comitè executiu i en el director/a general. 
 
2. El Patronat de la Fundació es compon de 
a) L’Alcalde o Alcaldessa de Manresa, que n’ostentarà la Presidència. 
b) Un/a Regidor/a de l'Ajuntament de Manresa designat per l'Alcalde/ssa, que 
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n’ostentarà la vicepresidència primera 
c)  L’Alcalde o Alcaldessa de Vic, que n’ostentarà la vicepresidència segona. 
d) Un/a Vicerector/a o, subsidiàriament, la persona que es designi, de la Universitat 
Oberta de Catalunya 
e) El/la Director/a de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-
UPC) 
f) El/la President/a del Consell Comarcal del Bages. 
g) Un/a representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de Manresa, designat pel 
grup municipal respectiu. 
h) Una persona escollida pel Patronat a proposta de la Cambra de Comerç i lndústria de 
Manresa. 
i) Una persona designada per cadascuna de les dues centrals sindicals majoritàries del 
Bages. 
j) Dues persones escollides pel Patronat a proposta del Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes 
k) Fins un màxim de quatre persones escollides pel Patronat a proposta del/la 
President/a. 
l) Fins un màxim de sis persones escollides pel Patronat. 
 
Assistiran a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot i sempre que se’ls 
convoqui pel President del Patronat: 
a) El director o directora general de la Fundació.  
b) El rector o rectora de la UVic-UCC. 
c) El director o directora general de la Fundació Universitària Balmes i de la Fundació 
d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
d) Altres persones l’assistència de les quals, segons l’ordre del dia de la reunió, pugui ser 
beneficiosa per als interessos de la Fundació.  
 
Article 7. Mandat dels patrons, cessaments i vacants 
1. La durada del càrrec de patró designat és de quatre anys, sense perjudici de la 
possibilitat de ser reelegits indefinidament. 
 
2. El cessament del càrrec de patró es produirà en els supòsits següents: 
a) Mort o malaltia greu incapacitant, declaració d’absència, en el cas de les persones 
físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques o la declaració de concurs de 
creditors. 
b) Incapacitat o inhabilitació per sentència ferma o incompatibilitat d’acord amb allò 
establert en la legislació vigent. 
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat i per 
revocació de l’òrgan o institució que el va designar. 
d) Finiment del termini del mandat, llevat que es renovi. 
e) Renúncia notificada al Patronat. 
f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació 
o que decreti la remoció del càrrec. 
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g) Absència reiterada i no justificada a les reunions durant dos anys, previ acord del 
Patronat. 
h) Per qualsevol altra causa establerta per la legislació vigent o pels presents Estatuts. 
 
3. Les vacants que es produeixin es cobriran segons correspongui per designació de la 
persona o entitat que l’ha de nomenar, i en el cas de tractar-se de patrons escollits pel 
Patronat, en la primera reunió d’aquest que se celebri. Si la vacant té lloc abans de 
l’acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut acabarà a la data en què 
hauria finalitzat el mandat la persona substituïda. 
 
Article 8. El secretari/ària del patronat 
1. El Patronat designarà un secretari/ària, que podrà no ser patró.  
 
2. Les seves funcions són: 
a) Convocar, en nom del president/a, les reunions del Patronat i estendre’n les actes 
c) Lliurar els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, 
de la persona designada pel president/a. 
d) Advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat, si no és 
patró/na. 
e) Tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i les certificacions 
de les actes de l’òrgan de  govern. 
f) Totes aquelles funcions que li delegui la presidència o la direcció general de la 
Fundació i altres funcions que li atribueixin la legislació vigent. 
 
3. En cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, serà substituït per 
la persona que designi el president. 
 
Article 9. El Patronat: atribucions 
Corresponen al Patronat totes les facultats que té atribuïdes per la llei, els Estatuts, les 
Normes d’Organització i Funcionament de la UVic-UCC i, en general, les que requereixin 
per a la consecució dels fins fundacionals. 
 
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la 
legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter 
exclusiu les facultats següents: 
 
a) La modificació dels estatuts. 
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes 
anuals. 
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de 
títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. 
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Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les 
condicions aprovades pel Patronat. 
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. 
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una 
declaració responsable. 
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables. 
j) L’elecció del director general i el secretari de la Fundació 
k)L’aprovació dels plans estratègics 
l) Aprovar la política de preus dels estudis que imparteixen els centres 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 
 
Article 10. Sessions i convocatòria 
1. EI Patronat es reunirà a proposta del/la President/a. de la Fundació, com a mínim 
una vegada I'any. 
 
2. 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.  
 
3. Les convocatòries per a les sessions del Patronat seran instades pel secretari/ària per 
ordre del president/a, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la data prevista 
per a la celebració de la sessió. En casos d’urgència, es podrà convocar la sessió amb 
quaranta-vuit hores d’antelació. La convocatòria s’haurà de realitzar per qualsevol 
mitjà que deixi constància de la seva recepció. 
 
4. No caldrà cap mena de convocatòria per a la vàlida celebració d’una sessió quan tots 
els patrons integrants del Patronat siguin presents i hagin acceptat per unanimitat la 
seva celebració. 
 
5. El Patronat podrà adoptar acords 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 se’n 
garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la Fundació 
i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. 
 
6. El Patronat es podrà reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema telemàtic que no impliqui la presència física 
dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la 
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i 
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president/a. En 
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les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat 
en la multiconferència i/o videoconferència. 
 
Article 11. Constitució, adopció d’acords i acta 
1. Per a la vàlida constitució del Patronat serà necessari un quòrum mínim d‘assistència, 
presencial o degudament representada, almenys per la meitat més u dels membres 
integrants en aquell moment de l’esmentat òrgan, sempre i quan hi sigui present el 
president/a o un vicepresident/a. 
 
2. Les sessions del Patronat seran presidides pel seu president/a, i en absència 
d’aquest, pel vicepresident/a primer o pel vicepresident/a segon, per aquest ordre. I, 
en absència d’ambdós, pel membre de l’òrgan en qui delegui el president o, en el seu 
defecte, qui acordi el Patronat. 
 
3. Les votacions normalment seran nominals, excepte quan la majoria simple dels vocals 
presents o representats o el president/a decideixin que tinguin caràcter secret. 
 
4. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents a la sessió, 
presents o representats. Cada patró tindrà un vot. En cas d’empat, el vot del 
president/a serà diriment. 
 
5. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la fusió amb una altra fundació, 
l’escissió, la delegació de facultats o l’atorgament de poders, el nomenament i el 
cessament dels membres del Patronat, del comitè executiu o del director/a general, es 
requereix el vot favorable de la meitat més un dels components del Patronat, o el 
quòrum mínim legal si aquest és superior a aquell. 
 
6. L’adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d’ésser acordada amb 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. En l’acta de la reunió i en els 

certificats que deixin constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentir del vot 

dels patrons. 

 
7. Les actes de les sessions hauran de ser aprovades pel Patronat al final de la pròpia 
reunió o a la reunió següent. 
 
 
CAPÍTOL II. DEL COMITÈ EXECUTIU 

Article 12.- El comitè executiu: composició 
1. El Patronat designa un Comitè executiu per acord adoptat per majoria absoluta. 
 
2. El comitè executiu està format pels membres següents: 
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- El Vicepresident/a primer/a del Patronat que actuarà com a President/a. 
- Un mínim de 3 i un màxim de 7 persones designades pel Patronat de la Fundació, la 
majoria dels quals ha de ser membres del Patronat. 
 - Un membre designat pel Patronat de la FUBages, a proposta del Patronat de la 
FUBalmes. 
 
3. Actuarà com a secretari/ària el del Patronat. 
 
4. Assistiran a les reunions del comitè executiu, prèvia convocatòria, amb veu i sense 
vot, el/la director/a general de la Fundació Universitària del Bages, el/la director/a 
general de la Fundació Universitària Balmes i un membre del Consell de direcció de la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, així com aquelles persones 
l’assistència de les quals, segons l’ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per 
als interessos de la Fundació 
 
5. El Comitè executiu es reunirà com a mínim tres vegades a l’any i sempre que ho estimi 
oportú el president, o quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres. En aquest 
cas la reunió s’ha de celebrar en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la 
sol·licitud. 
 
6. Seran d’aplicació els apartats 5 i 6 de l’article 10 d’aquests Estatuts. 
 
7. Els membres del Comitè executiu exerciran el seu càrrec mentre no renunciïn, deixin 
de ser membres del Patronat o el Patronat n’acordi el seu cessament. 
 
Article 13.- El comitè executiu: funcions, constitució, adopció d’acords i acta 
1. S’entenen delegades al comitè executiu les facultats que corresponen al Patronat, 
excepte les indelegables, mentre el Patronat no disposi una altra cosa. 
 
2. Es considerarà vàlidament constituït el comitè si hi assisteixen la meitat dels seus 
membres. Els acords del comitè executiu s’adopten per majoria simple dels vots. El vot 
del president/a té força diriment en cas d’empat.  
 
3. Les actes de les sessions hauran de ser aprovades pel comitè al final de la pròpia 

reunió o a la reunió següent.  

 
CAPÍTOL III. DE LA PRESIDÈNCIA 

Article 14. Del president/a del patronat i dels vicepresidents/es 
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:  
a) Representar institucionalment la Fundació. 
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les 
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. 
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c) 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. 
 
 
CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

Article 15.- El/la Director/a General 
El/la Director/a General serà designat/da pel Patronat a proposta del President de Ia 
Fundació entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec.  
Són funcions del/la Director/a General les que li siguin delegades en cada cas i moment 
pel Patronat, el comitè executiu, el/la President/a, i aquelles de naturalesa executiva 
que li són pròpies, entre d'altres: 
a) Gestionar i executar els acords i les directrius adoptats pels restants òrgans de la 
Fundació. 
b ) Dirigir els serveis de Ia Fundació i les funcions d 'ordenació que calguin per a la millor 
consecució dels fins de la Fundació.  
c) Preparar i proposar anualment, programes d'actuació a desenvolupar per la Fundació 
d ) Preparar i presentar davant el Patronat per a la seva formulació i, en el seu cas, 
aprovació, el Pressupost, i els comptes anuals. 
e ) Contractar i acomiadar el personal docent i no docent.  
f) Contractar els serveis d'obres o de qualsevol altre tipus necessaris per al bon 
funcionament de la Fundació. 
g) Sol·licitar la signatura electrònica de representant de persona jurídica, a la FNMT i a 
qualsevol altra organització de certificació. 
 
TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 16.- Recursos de la Fundació 
Els recursos de la Fundació seran els següents: 
a .- L'import de les matricules i taxes acadèmiques que es fixin pel Patronat. 
b .- Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats públiques o privades, i de 
persones particulars 
c. .- Els productes de rendes que puguin donar-se d'activitats o serveis que ofereixi.  
d.- Donacions intervius o mortis causa. 
e.- Qualsevol altre tipus de recursos que puguin ser-li atribuïts. 
 
Article 17.- Pressupost, exercici econòmic i auditoria 
La Fundació confeccionarà anualment un pressupost d’acord amb els objectius i les 
prioritats que estableixi el Patronat . 
 
L'exercici econòmic i el pressupost comprèn el període de l’u d'octubre de cada any al 
trenta de setembre de l'any següent. El Patronat, d’acord amb la normativa vigent, 
podrà modificar el període en el qual s’estableix l’exercici econòmic. 
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Els comptes anuals estaran integrants pel documents exigits per la normativa vigent, 
s’hauran de sotmetre a una auditoria externa, i hauran de ser aprovats dins els 6 mesos 
següents al tancament de l’exercici. 
 
Article 18. Aplicació dels recursos 
1. La Fundació podrà convenir amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, aportacions per part d’aquests a la Fundació en diners, béns o drets, que 
podran incrementar el patrimoni fundacional, o constituir un Fons Especial d’acord amb 
la legislació vigent. 
 
2. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al 
compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent. 
 
3. En tot cas, la Fundació destinarà a l’assoliment dels objectius fundacionals almenys el 
setanta per cent de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui, destinant 
la resta o bé al compliment diferit de les finalitats en el termini de 4 exercicis, o bé a 
incrementar-ne els fons propis de la Fundació. El Patronat ha d’aprovar les formes 
d’aplicació d’aquest romanent. 
 
4. Si la Fundació rep béns 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 19. Participació en societats i gestió d’explotacions econòmiques. 
Constitució de Fons Especial 
1. La Fundació podrà constituir societats o participar en el capital de societats, amb 
l’autorització prèvia o comunicació que correspongui legalment efectuar al Protectorat. 
 
2. La Fundació podrà gestionar directament explotacions econòmiques en els casos 
següents: 
a) Si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment de la seva finalitat 
fundacional o d’una part d’aquesta finalitat. 
b) Si es tracta d’una activitat accessòria o subordinada respecte a la finalitat fundacional 
o respecte a una part d’aquesta finalitat. 
 
3. La Fundació podrà percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les 
seves activitats, que en cap cas podrà desvirtuar l’interès general de les seves finalitats. 
 
4. La fundació podrà constituir fons especials amb béns aportats per persones físiques 
o jurídiques que els vulguin destinar a finalitats d’interès general i siguin compatibles 
amb les de la fundació. La constitució i l’administració dels fons especials es durà a 
terme de conformitat amb el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i demés legislació 
vigent. 
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La Fundació administrarà els béns i drets dels fons especials de manera separada i té el 

deure de conservar els béns que els integren, mantenir-ne la productivitat i aplicar-los, 

directament o per mitjà de llurs rendiments, al compliment de la finalitat estipulada i 

actuarà sempre de conformitat amb el principi de bona fe, així com els principis de 

seguretat i prudència, rendibilitat i coherència i selecció responsable de les inversions. 

 
TÍTOL IV. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ 

Article 20. Modificació d’Estatuts 
Per modificar aquests Estatuts, total o parcialment, és necessari l’acord de la meitat més 
un dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la 
voluntat fundacional. La proposta de modificació podrà ser proposada pel President/a, 
o per un terç dels membres del Patronat. 
 
Article 21. Fusió i escissió 
La fusió i escissió de la Fundació es durà a terme d’acord amb les prescripcions 
establertes al Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i la restant normativa que li sigui d’aplicació. 
 
Article 22. Dissolució 
1. La Fundació es dissoldrà per les causes que preveu el Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya i, en especial, en aquells supòsits en què, a judici del Patronat, no sigui 
possible complir les finalitats per a les quals s’ha constituït. L’acord de dissolució, que 
serà motivat, s’haurà d’adoptar amb la majoria de dos terços del Patronat, que 
necessàriament haurà d’incloure el vot favorable a l’extinció de l’alcalde/essa de 
Manresa, i requerirà l’aprovació del Protectorat. 
 
2. Sempre caldrà justificar la necessitat o conveniència de la dissolució tenint en compte 
la voluntat fundacional expressa o presumible. 
 
Article 23. Liquidació 
1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global del seu actiu i passiu que ha 
de dur a terme el Patronat o les persones que es nomenin com a liquidadores en el 
moment d’acordar-la o, si escau, el Protectorat. 
 
2. Un cop determinat l’actiu i el passiu, el patrimoni resultant es destinarà per cessió 
global, prèvia autorització del Protectorat, a una altra fundació, una entitat pública o 
una altra entitat sense finalitat de lucre i amb finalitats similars a les de la Fundació. 
D’entre les entitats anteriors, s’estableix una preferència a favor de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
3. En el cas que no sigui possible la cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius 
i dels passius i donar a l’haver que en resulti l’aplicació que estableix l’apartat anterior. 


