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ESTATUTS

FUNDACIÓ PRIVADA PASSIONARIUM
CAPíTOL

1. DENOMINACIÓ IPERSONALlTAT

ArticJe
1.La
Fundació
es
denomina
FUNDACIÓ
PRIVADA
PASSIONARIUM,
¡queda
subjecta ala
legislació de laGeneralitat
de
Catalunya, i en especial
adaptats elsseus Estatuts al
que disposa lalIei
4/2008, del 24 d'abril, del lIibre tercer del Codí Civil de Catalunya, re!atiu a les
persones [uridiques.
Article
2.- La Fundació
té personalitat
jurídica propia i plena capacitat
jurídica d'obrar
desquequeda ccnstítulda
legalment. sense altres limitacions
que les que irnposin expressament
les Ileíso aquests estatuts.

CAPiTOL

11.FINALlTATS,

AMBIT O'ACTUACIÓ IOURACIÓ.

ArticJe 3.- La Fundació téper
objecte I'estudi
i difusió del fenomen de les
representacions
teatrals de laPassiói
Mort de Jesucrist
i altres del Cicle de
la Passió, desde diversos camps,
específicsi
multídísciplinars,
comara la
filología, la historia, el teatre, I'antropologia,
la religió, els estudis culturals,
ete.
Per tal d'aconseguir
aquest objectiu, la Fundació creael
Centre d'Estudis
sobre Passions
PAssroNARluMperqué
vetlli per la loealització,
classifieaciói
difusió de tota ladocumentació ibibliografia quefaci
referencia, directament
oindirectament,
ales
manifestacions
passionístiques,
amb els
següents
objectius:
a) Ser uncentrede referencia per
atotes aquelles persones üo entitats
interessades
a obtenir informació
sobre aquestes manifestacions
culturals al lIargde la seva historia.
Especialment
és uncentre de
referencia pera la investigació científica nacional
iinternacional.
b) Promoure treballs d'investigadó
sobre lespassions,
aspectes: teatral, religiósosociológico tradicional,
etc.
e) Col' laborar en larealització de treballs pertanyents
propi que es
puguin desenvolupar
en altres
académ iq ues.
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d) Facilitar

als

responsables
de les representacions
de qualsevol
informació
rnanifestació passionística
que pugui ser útil per al
manteniment
d'aquesta tradició i per ala millora
i evolució deis seus
valors artístics, teatrals, participatius, etc.

El Centre es defineix també per la seva voluntat de rigorositat
per la consideració de servei públic de laseva actívitat.

académica

La Fundació podré realitzar, arnés, totes aquelles altres activitats
altres organismes ocentres
que creguí necessaris per a l' obtenció
objecte fundaclonal.

i

ocrear
del seu

La Fundació exerceix les seves funcions principalment
a Catalunya;
no
obstant aixó, l'ámbit d'actuació de laFundació
o
és tot aquell ones realitzin
s'hagin realitzat manifestacions
de les que són el seu objecte d'estudi i
difusió.

Article

4.- La duració

CAPíTOL

de lafundació

sera indefinida.

BENEFICIARIS
111.

Article
5.- Són beneficiaris de la Fundació
institucions,
centres
acadernics,
o persones
interessades en el seu objecte d'estudi.

CAPíTOL

IV.-

El Patronat podrá lIiurement traslladar
altre lloc, dintre de Catalunya.

V.

investigadors,
que estiguin

DOMICILI

Article
6.- La Fundació té el domicili
d'Olesa de Montserrat (Barcelona).

CAPírOL

tots aquells
en general,

al carrer

d'Anselm

Clavé

el domicili de laFundació

núrn 109

aqualsevol

DOTACIÓ IAPLlCACIONS DELS RECURSOS

Article 7.~ La dotació inicial de la Fundació
aportat enI'acte fundacional.

queda

constituida

pel capital

La dotació
inicial de la fundació es pot incrementar
posteriorment
amb
aportaclons
de béns de qualsevol naturalesa, fetes pels fundadors o per
altres persones.
Els augments
de dotació no entren en el calcul del
Estatuts FUNDACIÓ
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percentatge de les rendes iingressos ques'han dedestinar
al compliment
les finalitats fundacionals
i s'han de fer constar
enels comptes anuals que es
presentín al protectorat.

de

Article 8.- Les rendes íels altres ingressos
anuals queobtinguí
la Fundació
s'han de destinar
al compliment deisfins fundaeionals
dins elslímits que
estableixi la legisJacióvigent.

Article 9.- Si

la Fundació repbéns sense que se n'especifiqui
la destinació,
el Patronat ha de decidir
si han d'íntegrar-sea
ladotació o hand'aplicar-se
directament alarealització deisfins fundacionals.

CAPíTOL

VI.

PATRONAT

Article
el govern i I'administració
de laFundació
10.- La representació,
correspon al Patronat, que podrá nomenar un Director General oun Consell
Directiu, amb les facultats
que resultin
de I'article
19. El Consell Directiu,
prendrá les deeisions permajoria.
El Patronat té lesfacultats
d'administració
i representació
de la Fundació,
béns,
resultants de lalegislació en lamateria.
ArticJe 11.- Correspon especialment

i gestió, disposició i gravamen de
sense més limitacions que les

al Patronat:

a) Representar laFundacíó dins ofora dejudici,
entota classe
d'actesi
contractes,
í davant I'Administració
í tercers, sense excepcíó. Així
mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris
deIs
estatuts, quan s'estlrni procedent.
b)

Formular i aprovar els documents
esmentats en I'article 338-8 de la
Llel 4/2008 de 24dAbrit,
del Llibre tercer del Codí Civil de Catalunya,
juridiques,
relatiu ales persones
com aralaeonfecció oaprovació deis
Pressupostos anuals, el Balanc, la Memoria, etc.

e)

Operar amb caixesi
bancs, inclós el Bane d'Espanya,
íaltres entitats
financeres per rnitjáde qualsevol
deles operacions
permeses pel dret,
com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel-lar-los:
contractar préstecs icredits, ambgarantíes -incloses
les hípotecaries
o[es pignoratícies
-o sense; gestionar descomptes de lIetresdecanvi,
rebutsi altres documents
de gir; efectuar dipósits de diners, valorsí
altres béns, iconcretar operacions flnanceres
ibancáries.
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d) Donar i rebre en arrendament
rescindir contractes laborals.

immobles,

béns i serveis;

concertar

i

e) Nomenar apoderats generals oespecials
que representin la Fundació
en totes les seves actuacions,
amb les facultats
necessárles
i
pertinents en cada cas, amb excepció de les que per Ilei siguin
indelegabJes; poder conferir els oportuns poders amb facultats de
substitució,
si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi
procedent.
Aixi mateíx, inscriure aquests actes en el Registre de
Fundacions.

f) Conservar

els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i
mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb
les circumstáncies
econorniques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar
ígravar béns mobles i immobles.

g) Vetllar perque s'acompleixi
la finalítat fundacional,
la realitat de la
dotació i la destinació afavor deis beneficiaris deis fruits, les rendes i
els béns deque disposi
la Fundació.
Tates les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de I'obtenció
I'autorització de! Protectorat sempre que sigui legalment perceptiva.

Article 12.- El Patronat esta format per unmínim de set
membres
de dotze. L'elecció deis Patrons es fará de lasegüent
forma:

de

i un maxim

Seran Patrons:
A.-) Oui sigui el President de l'Associació de la Passió
Montserrat (entítat fundadora) opersona física que el! designí.
B.-) Oui sigui l' Alcalde President del municipi
(entitat fundadora) opersona fisica que ell designio
C.-) Un Patró
D.-)
Montserrat.

designat per l'Ajuntament

Un Patró

de Montserrat

de Montserrat.
de

E.-) El Consell Directiu de l'Associacíó
de la Passió d'Olesa
Montserrat podrá nomenar fins a quatre Patrons més.

de

Estatuts FUNDACIÓ
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l'Associació
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dOlesa

F.-) El Patronat
quatre Patrons més.

designatper

dOlesa

d'Olesa

d'Olesa

de la Passió

"Passlonariurn"

PASS10NARIUM
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fins a
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;

El cárrec de patró
els casos a)
ib),
ostenten.

és reelegible ité unaduració dequatre anys,
ladurada dels quals,
hosera enfunció del

Article
com a rrururn,
13.- El Patronat ha de designar,
membres un President,
un Vicepresident,
un Secretari
secretari ha d'ostentar necessáriarnent lacondició de Patró.

exceptuant,
cárrec que
entre els seus
i un Tresorer.
El

Article 14.- Per delegació permanent
del Patronat correspon al
President, i,
si escau, al Vicepresident,
representar la Fundació.
Correspon al
Secretari
redactar les actes de les reunions del Patronal. com també
estendre
certificats d'aquestes
últimesi deis acords que s'hí
prenen, amb el vist-i-plau
del president, ide qualsevol
!libres, documents oantecedents de laFundació.
El President
és s ubstiturt , en cas d'abséncia
o ímpossibilitat,
pel
Vicepresident oper unmembredel
Patronat designat aaquest efecte.
S'ha d'estendre una acta decada reunió deis órgans.
L'acta ha d'incloure la
datai
el lIoe de la reunió,
I'ordre del
dia, els assistents, unresum deis
assumptes tractats,
les intervencions de lesquals s'hagi
demanat constancia
i els acords adoptats,
amb laíndicaciódel
resultat de les votacionsi
de les
majories arnbque s'han adoptat.
Lesactes han d'ésser
redactadesi
signades pel secretari de l'órqan O de la
sessió, amo el vistíplau de qui hagi ocupat la presidencia.
i poden ser
aprovades
pel Patronat
a continuació
d'haver-se
realitzat
la sessió
corresponent O bé en lapróxima reunió.
No obstant aixó, els acordstenen
excepte si es preveu expressament,
torea executiva des de laseva adopció,
en els estatuts
oa l'hora d'adoptar l'acord,
que nosónexecutius
fins a
I'aprovació de I'acta.
Si són d'inscripció obligatoria,
tenen torea executiva des
del moment de la inscripció.
Article 15.- El Patronat s'ha dereunir
eoma mínim i en sessió ordinaria,
una
vegada aI'any,i
a més, ensessió extraordinaria sempre que sigui
convenient
acriteri del president osi ho requereixen unaquarta part
deis Patrons. Les
reunions hande ser
convocades amb unmínim de quinze díes d'antelació
¡
constttuídes
queden válidarnerrt
quan hi concorren
almenys tresPatrons.
Si es trobessín tots els Patrons,
poden constituir-se en reunióvalida si
estan d'acord, aprovant el corresponent ordre del dia.

tots hi

Si el Patronat nomenés una personaper
ocupar la Direcció General
de la
Fundació, aquesta persona podrá
serconvocada ales reunions del
Patronat.
També hi podrá ser convocada lapersona que ocupi
la Direcció del
Centre
d'Estudis Passionarium.
Ambdós carrecs
podran recaure en la mateixa
persona. Sempre que hi assisteixin, hofaran ambveu pero sense vol.
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Article 16_~Elsacords del Patronat s'adopten per majoria devots. Correspon
un vot a cada patró present i no s'admeten delegacions. El vot del president
tétorea diriment encas d'empat.
Article 17.~ Els patrons cessaran en finalitzar el període pel qual foren
nomenats, otambé per incapacitat, renúncia dela persona físícaque ocupa
el cárrec, oper revocacíó del nomenament per part de I'entitat que el
designa. En aquests últims.suposlte,els substituts que hi
entrin cessaran en
ladata que hauria cessat el substitutt.
Els patrons exerceixen lIurs carrecs gratu"ftament, si bé tenen dret ala
bestretai al reemborsament delesdespeses degudament
justificades i a la
indemnilzació pels danys produits perraód'aquest
exercici.
Article 18.-Conflicte d'interessosi

autocontractació.

1.- Si hi ha un conflicte
d'interessos entre la fundació i alguna persona
integrant d'un deis seus orqans, s'ha de procedir d'acord amb el que
estableix l'article 312-9 i, si sadopta I'acord o s'executa l'acte enqüestió,
s'ha de comunicar al protectorat en untermini de trenta oíes.
2. Els patronsi les persones que hi estiguin especialment vinculades, d'acord
amb I'article 312-9.3, no poden subscriure amb la fundació, sense
l'autcritzacló
previa del protectorat, contractes de compravenda o
arrendament debéns immobles
ode béns mobles d'extraordinari
valor, de
préstec de diners, ni de prestació deserveis retriburts."
fundacíons enque concorrin lescircurnstancies
Elspatrons de les
aque fa
referencia I'article 332-2.1 de lalIei4/2008 de laGenera!itat
de Catalunya, no
poden tenir cap tipus de relació laboral
oprofessional
retribulda amb la
fundació. En els altres supósits, la relació laboral o professiona! s'ha
d'articular mitlancant un contracte, que determini clarament les tasques
laborals oprofessionals
que esretribueixen, lesquals han désser
diferents
de les própies del carrec de patró, amb lautorització previa del protectorat. El
nombre de patrons amb relaeiólaboral oprofessional no pot ésser en cap
cas igual osuperior al nombre de patrons
previst perque el patronat es
consideri válidarnent constitult.

ArticJe 19.-EI Director General oel Consell Directiu de laFundació
ha
d'ésser designat pel Patronat. El Patronal li pot delegar lesseves funcions
excepte les queper
lIei són indelegables. El seu funeionament consisteixa
exereir [es funcions de direcció i representació de la Fundació, gestió
ordinaria de laFundació,
així com d'execució deisacords del Patronat; es
regiré per la lIei iespecialment per ['article332-2.
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El Consell Directiu estará integrat
membres iprendra les decisions per

CAPíTOL

VII.

EXERCICJ

per un mínim de tres ¡un rnáxirnde cinc
majoria.

ECONOMIC

Article 20.- Els exercicis económics s'inicien el
dia 1 de gener de cada anyi
finalitzen el dia 31 desembre del
mateix any. Anualment, i en relacíó amb el
tancament de ['exercici, el Patronat, d'una manera sirnuttaruai
que reflecteixi
la imatge fidel
del patrimoni de laFundació,
ha deformular
I'inventari i els
comptes anuals.

21.- Elscomptes anuals formen unaunitat

Article

ies componen de:

a) El batanc de situació.
b) El compte de resultats.
e)

L' estat de canvis enel

d) L'estat

patrimoni net.

de fluxos d'efectiu.

e) La memoria,
en la qual
s'ha de completar,
ampliar i comentar la
informació continguda en el
balanc i en el compte de resultatsi
s'han
de detallar lesactuacions ques'han fet
en compliment
de lesfinalitats
fundacionals,
concretant el nombre de beneficiaris
i els serveis que
aquests han rebut,
i també els recursos procedents
d'altres exercicis
pendents
de destinar,
si n'hi ha, i les societats
participades
majoritariament,
amb laindicació del
percentatge de participació.
2)

Elsdocuments que integren elscomptes han deser aprovats pel
dins els sis mesas següents a ladata detancament
de I'exercici
pel secretari amb el vist-i-plau del president.

3) En el termini de trenta diesa comptar
de l'aprovació
comptes s'han de presentar
al Protectorat.

CAPíTOL

VIII.

Patronat
isignats

pel Patronat,

els

MODIFICACIÓ

Article
22.- Per modificar aquests estatuts és necessari I'acord detres
quartes parts deis
membres del Patronat, el qual ha detenir
en compte
l'interés de laFundació
i la votuntat fundacional. La modificació
requereix
també I'aprovació del
Protectorat.
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CAPíTOL

IX. FUSIÓ1

ESCISSIÓ IEXTINCIÓ

Article 23.- Per fusionar oescindir
aquesta entitat és necessari i'acord de
tres quartes parts deis membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per
acord motivat del Patronat de totes les fundacions
interessades i requereix
l'aprovació del Protectorat.
L'escissió s'ha d'adoptar per acord motivat pel
Patronat itambé requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 24.- Per exttngir aquesta entitat és necessari l'acord de tres quartes
parts deis membres del Patronal. L'extinció, excepte enels casos
establerts
en la legislació vigent, s'ha d'adoptar per acord motivat pel Patronat i
requereix I'aprovació del Protectorat.

CAPíTOL

X. DESTINACIÓ

DEL PATRIMONI

Article 25.- L'extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els
actius i passius, la qual han de dur aterme
el Patronat i (es persones
liquidadores
que es nomenin o, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió
global, un cop determinats l'actiu i el passiu, i amb I'autorització previa del
Protectorat, es destinara al Departament de Cultura de la Generalitat
de
Catalunya.
En el cas que no es pugui

fer una cessió

global caldrá procedir a la liquidació
I'aplicació establerta

deis actius i els passius, i donar a I'haver que en resulti
en l'apartat

anterior.
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BARCELONA,

folis

set

Protocol
a

timbrats

immediats

en

Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia

lID
Il\ líI

Direcció General de Dret i d'Entitats

Jurídiques

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret i
d'Entitats
Jurídiques
(Per delegacíó
de la persona
titular del
Departament
de
Justicia,
segons
Resolució
JUS/1411/2005,
d'11.04.2005, DOGC 4382 d'11.05.2005),
que esconsigna
més avali,
s'aprova í s'inscriu, en el Registre de Fundacions
de laGeneralitat
de
Catalunya, I'adaptació ala Uei
4/2008, de24 d'abril,
del lIibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
i la
modiñceció deis estatuts de laFundació
que tot sequít s'esmentª'.~~a
com el tex! refós resultant
__'"2?"'!~~\P.
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