ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I PERSONALITAT

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada ULLS DEL MÓN. Està subjecte a
la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relativa a les
persones jurídiques, així com a tota la normativa que el desenvolupi, complementi o
substitueixi i, de manera especial, a aquests estatuts.
Article 2. La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament des de Catalunya,
sense perjudici d’exercir-les també des de tot l’Estat espanyol així com des de tots
els països del món on executi programes de solidaritat. En concret, és propòsit de la
Fundació, consolidada en el seu àmbit, iniciar contactes de coordinació internacional
amb els mateixos objectius.
Article 3. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica
d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que
imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
CAPÍTOL II. FINALITATS

Article 4. La Fundació té per objecte atendre les necessitats sanitàries i, molt
especialment, aquelles relacionades amb l’oftalmologia dels països de l'anomenat
tercer món.

Per tal de dur a terme aquesta finalitat, la Fundació exerceix les activitats següents:
1.

Sensibilitzar la societat sobre les mancances i necessitats sanitàries dels
països del tercer món, amb especial incidència en tot el relatiu a
l’oftalmologia i elaborar propostes per a la permanent modernització dels
canals per a la seva aplicació.

2.

Canalitzar recursos

humans i materials amb la finalitat d’atendre les

necessitats sanitàries i, molt especialment, aquelles relacionades amb
l’oftalmologia dels països del tercer món.

3.

Elaborar, editar, publicar i difondre estudis, propostes i anàlisis relatius a la
realitat sanitària i els seus mecanismes d’interacció amb els diferents agents
de la xarxa social.

4.

Organitzar cursos, seminaris, jornades o qualsevol altre tipus de fòrums per
a la formació de personal, la discussió i difusió dels materials elaborats,
analitzats o recopilats per la Fundació.

5. Qualsevol altra funció que la Fundació

consideri d’interès per

al

desenvolupament del coneixement, l’intercanvi d’experiències i informació
sobre les funcions assenyalades.
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS

Article 5. Podran acollir-se a la Fundació i beneficiar-se dels seus serveis i
prestacions, totes aquelles persones de països del tercer món, en

condicions de

necessitat, que es trobin afectades per una malaltia, especialment ocular i, a
aquests efectes, les persones que hauran de ser formades i les que collaborin per
dur a terme la finalitat principal de la Fundació.

En aquest sentit, la Fundació, que exclou qualsevol afany de lucre, comprovarà,
mitjançant el Patronat, si els beneficiaris compleixen els requisits establerts.

CAPÍTOL IV. DOMICILI

Article 6. El domicili de la Fundació s’estableix a Barcelona, al carrer Tamarit, 144146, entresol, 2a.

CAPÍTOL V. DOTACIÓ I APLICACIÓ DELS RECURSOS

Article 7. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets
aportats a l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol
naturalesa, radicats a qualsevol lloc, que a títol gratuït, la fundació adquireixi amb
destinació expressa a l’augment del capital fundacional.
Article 8. Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part
de la dotació de la Fundació s’han de destinar, dins dels límits que estableixi la
legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.
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Article 9. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el
Patronat ha de decidir si han d’integrar-se al capital fundacional o han d’aplicar-se
directament a la realització dels fins fundacionals.
Article 10. El Patronat té la facultat per efectuar les modificacions que consideri
necessàries en el capital fundacional per al millor compliment dels fins fundacionals,
de conformitat amb allò que aconselli la conjuntura econòmica del moment i, en tot
cas, conforme a la legislació vigent.
CAPÍTOL VI. PATRONAT

Article 11. La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al
Patronat. El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen
de béns, i de representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants
de la legislació en la matèria.
Article 12. Correspon al Patronat:
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i
contractes, i davant l'Administració i tercers, sense excepció. Així mateix,
elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan
s’estimi procedent.
b) Formular i aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la seva
liquidació, l'inventari i els comptes anuals: balanç de situació, compte de
resultats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, i la
memòria.
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats
financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com
són l’obertura, el seguiment i la cancellació de comptes bancaris, la
contractació de préstecs i crèdits, el descompte de lletres de canvi i rebuts,
efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns i concertar operacions
financeres i bancàries.
d) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació per
mantenir-ne plenament la productivitat, segons els criteris financers i
d’acord amb les circumstàncies econòmiques i, a aquests efectes, adquirir,
alienar i gravar béns mobles i immobles.
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e) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes
les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas,
amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els
oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data
i forma que estimi procedent.”

Article 13. El Patronat estarà compost per un màxim de 21 patrons. El càrrec de
patró té una durada de 3 anys i és reelegible per períodes d’igual durada. Els patrons
seran designats entre persones que, compartint l’esperit fundacional, siguin
representatives de diversos sectors de la societat.

El patronat fundacional tindrà una durada de permanència inicial en el càrrec de 5
anys, i serà reelegible per períodes d’igual durada.

Els patrons fundacionals designaran el patrons subsegüents per majoria simple de
vots. Aquests gaudiran del mateix dret de designació.

Al final de cadascun dels mandats els patrons, si volen continuar en el càrrec, se
sotmetran a ratificació. Així mateix es proveirà en cas de renúncia i dimissió d’algun
membre del patronat, si es considera oportuna la seva substitució.

Article 14. El Patronat ha de designar entre els seus membres un president/a, un
vicepresident/a i un secretari/a. Aquests i els altres membres que decideixi el
Patronat, podran constituir un comitè executiu, el qual exercirà totes les funcions
que corresponen al Patronat a excepció de les que l’article 332-1 de la Llei 4/2008
de 24 d’abril assenyala com a indelegables i que són els actes següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, excisió o dissolució de la Fundació.
c) L’elaboració i aprovació del pressupost i dels documents que integren els
comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin
un valor superior a una vigèsima part de l’actiu de la fundació, si no és que es
tracta de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui
al menys el de cotització. Tanmateix, poden fer-se apoderaments per
l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o dotació d’una altra persona jurídica.
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f) La fusió, excisió i cessió de tots o una part dels actius i passius.
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del protectorat.
Article 15. Per delegació permanent del Patronat correspon al President/a i, si
escau, al Vicepresident/a, representar la Fundació. Correspon al Secretari/a redactar
les actes de les reunions del Patronat les quals seran aprovades pel mateix. També li
correspon estendre certificats d’aquelles últimes i dels acords que s’hi prenen, amb
el vistiplau del President/a, i de qualsevol llibre, document o antecedent de la
Fundació. El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel
Vicepresident.

Article 16. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any i,
obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural, amb la finalitat
d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

A més, s’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del
seu President, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon
funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho solliciti una quarta
part dels seus membres i, en aquest cas, la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies
següents a la sollicitud.

Les reunions ordinàries s’han de convocar almenys amb 15 dies d’antelació i les
extraordinàries amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte de la data prevista
per a que tingui lloc, per qualsevol mitjà que garanteixi la seva recepció. A la
convocatòria es farà constar l’ordre del dia, la documentació relativa a aquest, el
lloc, la data i l’hora de la reunió.

Les reunions del Patronat queden vàlidament constituïdes quan hi concorren almenys
un terç dels seus membres, sempre que com a mínim siguin presents dos membres.
Els acords del Patronat s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i
representats, a la reunió, llevat dels referents als supòsits previstos en l’article 30
d’aquests Estatuts. Correspon un vot a cada patró i, en cas d’empat, el vot del
President/a té força diriment.
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Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot
respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles
d’organització de la mateixa institució.
Article 17.
1.

El Patronat es pot reunir per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans
de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels
assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en
les deliberacions i l’emissió del vot.

2.

Els acords del Patronat es poden adoptar 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 18. El Patronat pot nomenar com a Patrons Honorífics, sense els deures i
obligacions inherents al càrrec de patró, a persones o entitats que per la seva
incidència ciutadana i coincidència amb les finalitats de la fundació donin prestigi i
en facilitin la presència social. Aquests formaran el Consell Assessor que, com a
mínim una vegada a l’any, es reunirà amb el Patronat per donar la seva opinió i
consell sobre aquells temes que afectin la marxa de la Fundació.
Article 19. El Patronat pot nomenar un director/a i /o gerent.
Article 20. El Patronat pot designar i contractar les persones que hagin de cobrir els
llocs de treball necessaris per a l’exercici de les funcions i comeses que té
encomanades, en qualitat de personal gestor, tècnic, administratiu o auxiliar.
Article 21. Els membres del Patronat han de comunicar qualsevol situació de
conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, abans de que l’òrgan de
govern adopti un acord sobre el que pugui haver-hi un conflicte d’interès personal i
d’ interès per la Fundació, proporcionant la informació rellevant i abstenint-se
d’intervenir en la deliberació i votació.
A tal efecte, s’estableixen les següents normes:
-

Els patrons i les persones indicades a l’article 312.9.3 del llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya, hauran d’abstenir-se de participar en aquells negocis

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN

6

i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de
la Fundació.
-

Els patrons i les persones indicades a l’article 312.9.3 del llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya, no podran participar en el capital social de societats
constituïdes o participades per la pròpia Fundació.

-

Serà necessària l’autorització prèvia del Protectorat per a la subscripció amb
la Fundació de contractes de compravenda o arrendament de béns immobles
o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners o de prestació de
serveis retribuïts, per part de patrons i persones indicades a l’article 312.9.3
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

S’equipara a l’interès personal, als efectes d’apreciar l’existència d’un conflicte
d’interessos, l’interès de les següents persones:
-

En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el de les persones
amb qui estigui especialment vinculat per vincles d’afectivitat, el dels seus
parents en línia recta sense limitació i en línia collateral fins el quart grau de
consanguinitat o el segon d’afinitat, i el de les persones jurídiques en les que
s’exerceixi funcions d’administració o amb les que es constitueixi,
directament o mitjançant una persona interposada, una unitat de decisió,
d’acord amb la legislació mercantil.

-

En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus administradors o
apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que formin amb la
mateixa una unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

CAPÍTOL VII. ADHERITS I COLLABORADORS

Article 22. El Patronat podrà admetre com a adherit/a de la Fundació totes aquelles
persones que s’identifiquin amb les finalitats de la Fundació i que així ho sollicitin.
Article 23. Seran drets dels adherits:
a) Participar en tots els actes que organitzi la Fundació.
b) Sollicitar i obtenir informació de la marxa de la Fundació i de les seves activitats.

Article 24. Seran deures dels adherits:
a) Collaborar amb la Fundació en l’acompliment de les seves finalitats.
b) Collaborar en l’acompliment dels acords que vàlidament s’adoptin.
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c) Contribuir al manteniment econòmic de la Fundació mitjançant el pagament de
les quotes regulars o singulars que s’estableixin pel Patronat.

Article 25. Seran motius per a la pèrdua de la condició d’adherit o adherida els
següents:
a) La petició de l’interessat/da
b) La manca o retard en el pagament de les quotes establertes per un període
superior a tres mesos.
c) La defunció o extinció de la personalitat jurídica de l’adherit/da
d) La realització de conductes incompatibles o contradictòries amb les finalitats de
la Fundació.

El Patronat serà l’òrgan competent per a l’adopció de tots els acords relatius a
l’admissió i baixa dels adherits. En tot cas la baixa fonamentada en l’anterior motiu
d) haurà d’adoptar-se prèvia l’audiència de l’interessat/da.
Article 26.

El Patronat podrà admetre com a collaboradors de la Fundació a

aquelles persones, físiques o jurídiques, que per la seva aportació singular o treball
voluntari collaborin amb la Fundació sense adquirir la condició d’adherit/da.
Article 27. El Patronat podrà autoritzar la utilització per part dels adherits i
collaboradors

de

les

mencions

de

“Adherit/Entitat

Adherida”

o

“Collaborador/Entitat Collaboradora” de la Fundació Privada ELS ULLS DEL MÓN o
altres de similars, definint en l’autorització la durada, condicions i límits en que
s’haurà d’utilitzar la menció.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM ECONÒMIC

Article 28.

El patronat tindrà plena autonomia per a la gestió dels seus propis

recursos.
Article 29. El funcionament econòmic del Patronat es regularà en règim de
pressupost. El pressupost ordinari serà l’expressió xifrada de les obligacions contretes
durant un any en relació amb els serveis que ha de mantenir la Fundació, així com el
càlcul dels recursos i mitjans de què es disposi per cobrir aquelles atencions.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN

8

El Patronat aprovarà el pressupost ordinari per a l’any següent i la liquidació dels
comptes de l’any anterior.

Article 30. La gestió economicoadministrativa de la Fundació correspondrà al
patronat i la tramitació dels assumptes que se’n derivin als serveis tècnics i
administratius competents, atenint-se a les decisions i als acords adoptats pel
Patronat.
Article 31. Anualment, el patronat elaborarà un inventari, el compte de resultats,
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i un balanç, tancat el
31 de desembre, que reflecteixi clarament i amb exactitud la situació patrimonial de
la Fundació en la data esmentada, així com una memòria de les activitats realitzades
durant l’any i de la gestió econòmica del Patrimoni, suficient per donar a conèixer i
justificar el compliment de les finalitats fundacionals i els preceptes legals.
Igualment, practicarà la liquidació de pressupostos d’ingressos i despeses de l’any
anterior i formularà el corresponent a l’exercici actual.
Tots aquests documents seran aprovats pel Patronat en els sis mesos següents a la
data del tancament de l’exercici, i es presentaran al Protectorat en el termini de
trenta dies a comptar del dia en que s’aprovin.”
CAPÍTOL IX. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 32. Per modificar aquests Estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o
agregar-la a una altra són necessaris l’acord de dues terceres parts dels membres del
Patronat i l’aprovació del Protectorat.

Article 33. La modificació d’aquests Estatuts, l’extinció de la Fundació, o bé la fusió
o agregació d’aquesta entitat a una altra, requereixen que el Patronat en justifiqui la
seva necessitat o conveniència, tenint en compte la voluntat fundacional.

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la
qual s’ha de dur a terme pel patronat i per les persones liquidadores que aquest
nomeni, o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats
l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a aquella
altra entitat que determini el Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o
privada sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general similars a les de la
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Fundació, i que al seu torn sigui beneficiària del règim fiscal especial establert a la
Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge.

En el cas que no es pugui fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius
i els passius, i a l’haver que resulti s’hi dóna l’aplicació establerta al paràgraf
anterior.

Barcelona, 4 de juny de 2012
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