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NUMERO CINQUANTA-NOU.

CONSTTTUCTó DE EUNDACIó PRIVADA

'IET'NDACIó PUN A T,A II{IVEST rcAcró

r

ronruecrÓ

EN COMUNICAC ró gxpgnrnNcrat'

A Barcelona, Ia meva resj-dència, a setze de gener

de

dos mil catorze.
Davant meu, MARIANO-JOSE

tari de I'II'l-ustre

GIMENO VALENTIN-GAMAZOT No-

CoI'legi de Notaris de Catalunya'
COMPAREIXEN

BI senyor JAVIER SALLA GARCIA' major d'edat, de nacionalitat espanyola i vernatge civil català, casat en
règim legaI català de separació de béns, Doctor en ciències de Ia comunicació, amb domj-cili a Badalona (BarceIona), carrer Migjorn, 23, baixos; i amb DNI/NIF número
46 .524

.541-A.

BI senyor JESÚS DIAZ ALONSO, major d'edat, de nacionalitat espanyola i vernatge civil català, cè1ibe, amb
domicili a Barcelona, éarrer Entença, 301; i amb DNI/NIF
número 1 .448 .646-G.

La senyora MARIA-ISABEL DIEZ GARCIA, major d'edat,
1

nal-i-tat espanyola i veinatge civil catal-à, cèlibe, amb
domicili a Barcelona, carrer Entença, 301; i amb DNI/NIF
número 1.448.646-c.

La senyora MARIA-ISABEL DIEZ GARCIA, major d'edat,
de nacionalitat espanyola i vernatge civil català, cèlibe, amb domicili a Vic (Barcel-ona) , Passeig de Ia Gene-

ralitat,

]-3; i

amb DNT/NIF número

La senyora MARIA-TERESA

13.1I2.526-L.

MONTAÑA RODÓ,

major d'edat,

de nacionalitat espanyola i veinatge civil- català, cèIi-

be, amb domicill a Barcelona, carrer Pere IV, 562, cantonada Rambla Prim, 1-46-152, i amb DNI/NIF número
36.355.435-w.

EI senyor JUAN-JOSÉ nOca FERNÁNDEZ, major d'edat, de
nacionalitat espanyoJ-a i veinatge civil cataì-à, casat,
empresari, amb domj-cili professional a Barcelona, Avinguda Meridj-ana, 263, baixos, i amb DNr/Nrr 36.478.643-E.
El senyor SERGI PINA LEON, mâjor d'edat, de nacionaIitat espanyola i vernatge civil català, casat, advocat,
amb domicili a Barcelona, Ronda General Mitre, 158, 1er
Ia, i amb DNr/NrF 46.240.145-G.
I eI senyor ZEFERÍ ARGEMÍ BERENGUBRAS, major d'edat,
de nacionalitat espanyola i veinatge civil català, cãsat, professor, amb domicili a Barcelona (08005) ' C/Lope
de Vega 55-59, 2on 3", i amb DNI 39.335.125-K.
2

EIs identifico mitjançant els seus documents d'iden-

titat

abans ressenyats.
]NTERVENEN:

- EI senyor Javier Salla Garcia en el seu propi
nom i dret.
2.- EI senyor Jesús Diaz Alonso en nom i representa1.

Ció dC ]-A ''CONGREGACIó RELIGIOSÀ FILLS

uÍr,ra

,JEsÚs, !ÍARrA

r

,tOSEp,,,

DE LA SAGR;ADA FÀ.

domiciliada a 08029 Barce-

l-ona, carrer Entença, número 301; INSCRfTA en eI Regis-

tre drEntitats Religioses amb el número I47I de la Secció Especial, Grupo B (N" I4I7 SE/B). Amb C.I.F. número
R-0800166A.

Actua en l-a seva condició de Superior General de di-

ta Congregació, càrrec per al que va ser elegit en data
7 de gener de 20LIt i es troba expressament facultat per
aquets acte per acord del Consell General de la Congregació de data 25 d'octubre de 2013, segons resulta del_s
certificats que m'entrega i incorporo a aquesta escriptura, legitimant l-es signatures que contenen del_ Sr. Josep M. Blanquet Gas, com a secretari General_ de la Con3

gregació i del Sr. Jesús Díaz Alonso, com a Superior

Ge-

neral de 1a Congregació, per ser-me conegudes.
M'assevera el compareíxent J-a plena vigència de les
seves facultats de representació, eu€ jutjo suficients
per e1 present atorgament.
3. - La senyora Maria-Isabel Diez Garcia en nom i representació de ta CoNGREGACTó RELTGIoSA "MÍNr!!A coNGREGACróN DE STERVAS DEL SAGR;ADO CORA,ZON'', domiciliada a
08500 Vic (Barcelona), Passeig de Ia Generalitat, L3;
INSCRITA en el- Registre d'Entitats Religioses amb eI número 1344 de la Secció Especial-, Grupo B (No 1-344 SE/B)
.

C.I.F. número R-0800044J.
Actua en l-a seva condició de Superiora General de
dita Congregació, càrrec per al- que va ser elegida en
data I d'agost de 201I, segons resul-ta del certificat.
que m'entrega i incorporo a aquesta escriptura, legitimant la signatura que conté de Monsenyor Romà Casanova i
Casanova, Bisbe de Víc i del senyor Prevère Joan Mir i
Tubau, Secretari General- Canceller de f'esmentat Bisbat,
per ser-me conegudes.
M'assevera l-a compareixent J-a plena vigència de l-es
seves facul-tats de representació, Qüê jutjo suficients
per el present atorgament.
4.- La senyora Maria-Teresa Montaña Rodó en nom i

Amb

4

representació de l-a "CONGREGACIó RELIGIOSA MISIONERAS
CRUZADAS DE LA IGLESIAT', domicifiada a 28044 Madrid,

carrer Madre Nazaria, número I ¡ INSCRITA en e1 Registre
d'Entitats ReJ-igioses amb el- número 7406 de l-a Secció
Especial, Grupo B (N" 1406 SB/B). Amb C.I.F. número R2800237F.

Actua en virtut d'escriptura de substitució de poder

autoritzada el- dia 13 de maig de 2005, pel notari de Madrid, senyor Manuel- Hurl-e GonzâIez, número 21-66 de pro-

tocol-, del- que tinc a l-a vista còpia autoritzada i li
resulten facul-tats per a "Constituir Patronatos, Fundaciones, Asociaciones y Obras Piasf con entera J-ibertad,
con l-os Estatutos y Pactos que crea convenientes; suscribir y pagar participaciones; fijar capital y aceptar
valoraciones de bienes aportados; asistir y votas en
Juntas de toda cl-ase; designar y aceptar cargos administrativos representativos de toda cIase", en els termes
draquesta escriptura, que considero suficients per
aquest atorgament, asseverant-me Ia compareixent la plena vigència de les seves facul_tats de representació. 5

5.- El senyor Juan-José Roca Fernández en representació de l-'ent j-tat de nacionalltat espanyola anomenada
''CENTRE DrESTTDIS ROCA, S.L. ", domicíIiada a 08027 Barcelona, Avinguda Meridiana, 263, consti-tuida per temps
indefinit mitjançant escriptura autoritzada el dia 13 de
Setembre pef notari de Barcelona, senyor Vicente Font
Boix, transformada en societat fimitada mitjançant escriptura autoritzada pel notari Amador López Bal-iña, el
15 de Juny de I.992, número 3.133 de protocol, adaptats
el-s estatuts al-a Llei 2/95, mitjançant escriptura autoritzada pel mateix notari, el- 31 d'Octubre de 1.995, número 5.292 de protocol INSCRITA en el- Registre Mercantilde Barcelona, volum 23.253, foli t62, full B-49869. Amb
crF B-0884302I.
Està legitimat per aquest acte en l-a seva condició
d'administrador únic de la Societat, càrrec per al que
ha estat nomenat, p€r temps indefinit, per acord de Ia
Junta General- de socis cel-ebrada eI dia 30 d'Octubre de
1998, eue consta elevat a públic en escriptura autoritzada el- dia 4 de Novembre de 1.998, Pel notari de Barcelona, senyor Amador López Baliña, número 5.261 de protocol, de Ia que tinc a Ia vista còpia autoritzada, degudament inscrita en el- Registre Mercantil-.
M'assevera el- compareixent la plena vigència de les
6

jutjo suficients
seves facultats de representaciÓ' Que
per el- Present atorgament '
6.- EI senyor Sergi Pina León en representació: -a) De Ia ,,coNGREGAcró ngLreIoSA HERI{ANAS CÀRMELITAS
CARRER Ll-oDE SAII JOSÉ", domiciliada a 08031 Barcelona'
d'Entiret de Mar, número 66; INSCRITA en eI Registre
tatsReligiosesambelnúmerol5B5delaSeccióEspeciâl,GrupoB(No15B5SB/B)'AmbCIFnúmeroR-0800165C'

ActuaenlaSevacondiciódemandatariverbal'Sense
notari'
acreditació documental, Per Ia qual cosa ' )o' eI
faigl,advertimentdelanecessitatderatificacióper
part de l'entitat representada per a Ia plena eficàcia
de la Present escri-Ptura'
b) I de I'entitat de nacionalitat espanyola anomenada "ARGOS CATALUNYA, S ' ].'" , domicil-iada a Barcelona'
per
carrer Consell de Cent, número 333' 8è' constituida
el dia
temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada
3 de març de IgBg, Pef notari de Barcelona' senyor Jaialtra
me-Manuel de Castro Fernández, subsanada per un
escriptura autoritzada el- dia 21 d'octubre de 1989, Pel
1

notari de Madrid, senyor Francisco de
Haza cañete.
'a
ADAPTATS ers seus estatuts sociars
a la vigent J_egisr_ació en escriptura autoritzada er d.ia 22 de malg
de rggl,
pel notari de BarceÌona, senyor Ricardo Ferrer
Marsal,
protocor. TNSCRTTA en er_ Registre Mercantil- de Barcelona, al volum IIO'2, foli 2!g,
fu.l B_
número 2010 de

719042. Amb CrF B-58645995. ____

Està legitimat per aquest acte en r-a seva condició
de conser-'er-Delegat de r-a societat, càrrec
er ar que ha
estat nomenat per temps indefinit i al que s,han
delegat

totes les facurtats regalment deregabres der_
conser_r
d'Administraciór per acord der conserÌ d,administració
de data 28 de novembre de 2073r
Qüe consta er-evat a públic en escriptura autorit zada er- mateix dia 2g
de novembre de 2013, pef subscrit notari, número
Ii63 de pro_
tocol-, de fa que tinc a ra vista còpia autorit zad,a,
degudament inscrita en el_ Registre Mercanti_1. _____
r es troba expressament facultat per aquest acte per
acord del consell d'Administració de ]a societat
de data
16 de desembre de 2013, seqons resulta del_
certificat de
dit acord, que mrentrega i deixo incorporat a la pre-

sent, legltimant 1es signatures que conté, del_ propi
compareixent com a president i de r_a senyora
Araceli
León Villarroya, com a Secretàrì_a, per ser_me
conegudes.
o

de les
M'assevera el compareixent Ia plena vigència
jutjo suficients
seves facultats de representació' 9u€

per eI Present atorgament '
1.- I eI senyor Zeferi Argemi Berengueras' en el seu
propi nom i dret, a1s efectes d'acceptar el seu nomenament de Patró nat de la Fundació'
suficient
Tenen , àL meu parer, Lã capacitat J-egal
per a formalitzar aquesta
FUNDACTÓ PRTVADA, i ------

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ

DE

DIT'EN

i
I. - Que és voluntat del senyor 'JAVIER SALLA GARCIjL
,,CONGREGACIó RELIGIOSA FILLS DE I'A SAdC ICS CNtitAtS
RELIcRjADA FAI4ÍLIA ,tEsÚs, ÙnRIA I JOSEP"' ''CoNGREGACIó
DEL SAGRJADO CORAGIOSA UÍNIUN CONGREGACTóU PN SIERVAS
RELIGIOSA HERI'IAIIAS CARMEI'ITAS DE S'Blr
ZóN,,,
"CONGREGACIó

DE
JOSÉ", 'rcoNcREcACIó RELIGIOSA MISIONERAS CRUZADAS

I',A

IGLESIA"T"CENTRED'ESTUDISROCA'S'L'r'iITARGOSCATALUj ecta a
NYA, S . L . " , constituir una Fundació Privada sub

Ialegislaciócatalana,quetindràperfinalitatpromou_
re ]a docència i la investigació de la comunicació expe9

riencial en tots els seus àmbi_ts. _____
rr'- r la porten a efecte d'acord amb r-es següents
ESTIPULACIONS

PRIMERA..

QUC C]-

CONSTT TUCIO DE

SENYOT .]AVTER SALLA GARCÍA

''CONGREGACIÓ RELIGIOSA

sús,

MARrA

r JosEp",

FILLS DE LA

i lCS ENtitAtS

SAGRADA

FAMÍLIA .fE_

"CONGREGACTó RELTGTOSA MÍNIMA coN_

GREGACIÓN DE SIERVAS DEL SAGRADO
CORAZÓN", "CONGREGACIÓ
RELIGTOSA HERMANAS CARMELTTAS DE
SAN JOSÉ", "CONGREGACIÓ
RELTGTOSA MISTONERAS CRUZADAS DE

LA TGLESIA,,,

,,CENTRE

DTESTUDIS ROCA, S.L.

" i "ARGOS CATALUN'A, S.L.,,, deguda_
ment representadesr per 1a present coNSTrruErxEN
una
privada
Fundació
subjecta a r-a J-egisJ-ació

catalana,

la denominació de ''EtlNDACro pER A r.A rlT\rESTrcAcró
r
¡¡Acró EN coMuNrcAcró ExpERrENcrA¡,r
euê es

amb

FoR_

regirà per la

LÌei catal-ana 4/2oog, de 24 d'abrir, deÌ Lr_ibre
Tercer
del codi civil de catalunya, rer-atiu a r-es persones jurídiques, modificada per ra Lrei 1 /20L2 de 15 de Juny,
i
restant normativa que ri sigui d'apricació ir €^
especia1 pels Estatuts que regularan el seu funcionament
i que
em Ìliuren en aquest acte, llegits i signats
pels representants de les entitats fundadores davant r_a meva presència, i eu€, al_ seu requeriment, incorl>oro en aquesta
matriu
10

SEGONA.

- FINAI.ITAT:

La Fundació té per objecte principal promoure la do-

cència i la investigació de la comunicació experiencial

en tots el-s seus àmbits, d'acord amb l-es disposicions
que conté l-a legislació vigent i servirà per tant als
interessos general-s i en benefici de persones i entitats
no determinades individual-ment, amb destí majoritàriament a Catalunya i eventualment també a Ia resta

l-'Estat espanyol, aixi
TERCERA.

-

com

de

a escala internacional

DOTACIó:

Les entitats fundadores fan constar que 1a dotacio

inicial de la Fundació que es constitueix en aquest acte
és de TRENTA MIL SETZE EIIROS, eu€ ha d'ingressar-se en
diner efectiu a la Caixa socíal- de Ìa Fundació.
EI desemborsament de dita dotació es farà de forma
successiva, havent-se desemborsat inicial-ment pel-s fundadors el VINT-I-CINC

PER CENT

del total import de dita

dotació, de l-a forma següent:
- El senyor JAVIER SALLA GARCIA, aporta Ia quantitat
de MIL SETAIi¡TA-DOS ET ROS que ha estat ingressat en efec11

tiu metàl'lic a Ia Caixa social-.
- LA ''CONGREGACIÓ

RELIGIOSA FILLS DE LA SAGRADA FA-

MÍLIA JESÚS, MARIA I JOSEP", aporta l-a quantitat de MfL
SETAIiITA-DOS EUROS

tàl'lic

que ha estat ingressat en efectiu me-

a la Caixa social.

- LA ''CONGREGACIÓ RELIGIOSA MÍN]MA CONGREGACIÓN DE
SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN", aporta la quantitat de MfL
SETAIi¡TA-DOS EttROS que ha estat ingressat en efectiu metàl. lic a l-a Caixa social- LA

''CONGREGAC]Ó RELIGIOSA HBRMANAS CARMBLITAS DE

SAN JOSÉ",

aporta la quantitat de MIL

SETAÀITA-DOS EITROS

que ha estat ingressat en efectiu metàl-'lic a la Caixa
soci-al-.

-LA

''CONGRBGACIÓ RBLIGIOSA MISIONERAS CRUZADAS DE LA

IGLESIA", aporta Ia quantitat de MIL

SETAIITA-DOS EUROS

que ha estat ingressat en ef ectiu metàl-'l-ic a l-a Caixa

social.
- Lrentitat "CENTRE D'ESTUDIS ROCA, S.L.", aporta la
quantitat de MIL SETAI{ITA-DOS EITROS que ha estat ingres-

sat en efectiu metàl-'lic a l-a Caixa social-.
- I l-'entitat "ARGOS CATALUNYA, S.L.", aporta 1a
quantitat de MIL SETAIITA-DOS EttROS que ha estat ingressat en efectiu metàI']ic a Ia Caixa social
M'acrediten els respectius desemborsaments abans inL2

dicats mitjançant l-es oportunes certificacions bancàries
que m'entreguen i deixo unides a Ia present.
L'import pendent de desemborsament per part del senyor JAVIBR

SALLA GARCÍA

i les entitats

"CONGRBGACIÓ RE-

LIGIOSA FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA JBSÚS, MARIA I JO-

SEP'',

''CONGREGACIÓ RELIGTOSA MÍNIMA CONGREGACIÓN DE SI_

ERVAS DBL SAGRADO CORAZÓN'', ''CONGRBGACIÓ REL]GIOSA HERMANAS CARMELITAS DE SAN

MIS]ONERAS CRUZADAS DE

JOSÉ'"

''CONGREGACIÓ RELIGIOSA

LA IGLESIA''I

''CENTRE D'ESTUDIS

S.L.", Quê ascendeix al
SETANTA-CINC PER CENT restant de Ia dotacíÓ, es farà
efectiu en eI termini màxim de cinc anys a partir del

ROCA,

S.L." i

"ARGOS CATALUNYA,

dia d'avui i en diner efectiu.
El-s compareixentsr eû l-a representació en què res-

pectivament actuen, es comprometen a portar a terme els

efectiu metàl-' J-ic, donant
a aquest compromís val-or de titol executiu, d'acord amb
1'establ-ert per l-a legisl-ació processal civil.

desemborsaments successius, en

QUARTA.

-

NOMENA}ÍENT

DEL

PATRONAT

.

Les entitats fundadores procedeixen a constituir
13

el-

primer PATRONAT de la Fundació, gu€ quedarà integrat
pels següents membres:
- El senyor ,IAVIER SAILA GARCIA en qualitat de patró
nat. --El Superior General_ de la CONGREGACIó RELIGIOSA
F]LLS DE LA

SAGRADA

FAMÍLIA JESUS, MARIA I JOSEPT êfI

compliment de U arti-cle 71 dels Bstatuts de la Fundació,

a Patró nat, Ia senyora OLGA DttRÁìI ROCA, major d'edat, de nacional-itat espanyola, amb domicil_i a

NOMENA com

C/Agustina Saragossa, 15 (08017) BarceJ_ona, i amb DNf
31.696.635-A. ---

La Superiora General de Ia

CONGREGACIó RELIGIOSA

MÍNIMA CoNGREGACIÓN DE SIBRVAS DEL SAGRADo CoRAZÓNT e''

articl-e 71 del-s Estatuts de l-a Fundació,
NOMENA com a Patró nat, Ia senyora IÍARIA-ISABEL DIF.Z
compliment de U

GARCIA

- La Superiora General_ de l_a CONGREGACIó RELIGTOSA
HERMANAS CARMELITAS DE SAN JOSÉr €o compliment de
l-'article I7 dels Bstatuts de la Fundació, nomena com a
Patró nat, l-a senyora SUSAIiIA GARCIA DEL ÁLAI4O, major
d'edat, de nacional-itat espanyola, i amb DNI 3.843.939-H
- LA CONGREGACIÓ

RELIGIOSA MIS]ONERAS CRUZADAS DE LA

IGLESIA, en compJ-iment de l'articl_e I1 dels Estatuts

fa Fundació,

nomena com

a Patró nat, eI senyor
14

de

ZEFERÍ

ARGEIúI BERENGUEEìiAS,

major d'edat, de nacional-itat espa-

nyola, amb domicil-i a Barcel-ona (08005), C/Lope de Vega
55-59, 2on 3^ , i amb DNr 39.335.125-K.
- L'entitat "CENTRE D'ESTUDIS ROCA, S.L.", Per mitjà del sell representantr êh compliment de l-'article 71
del-s Estatuts de la Fundacíó, NOMENA com a Patró nat,
el- senyor JuAlit-dtosÉ noca I4ARTÍNEZ.

S.L.", per mitjà del
seu representantr €h compliment de l'article I1 dels Estatus de la Fundació, NOMENA com a Patró nat, eI senyor
Lrentitat

"ARGOS CATALUNYA,

SERGI PINA LEON.

Els nomenats compareixents en aquest acte, les circumstàncies dels qual-s ja consten a la compareixenÇa i
j-ntervenció d'aquesta escriptura, accepten e1s seus càrrecs respectius, manifestant no estar incursos en cap
incompatibilitat legal o reglamentària, eüe no estan inhabilitat per exercir càrrecs púbJ-ics ni per adminístrar
béns i que no han estat condemnats per delictes de fal-sedat, contra el patrimoni o contra l-'ordre socioeconòmr.c.
15

I el-s no compareixents acceptaran el seu càrrec

en

document apart

Els Patrons nats exerciran eI càrrec amb caràcter
indefínit. ----El-s Patrons que no tinguin la condició de patrons
nats exerciran el seu càrrec per una durada de cinc anys
i podran ser reel-egits en el-s seus càrrecs un número indefinit de vegades per periodes de igual durada
crNQttENA. - rNrcr D rAcTrvrTATs.
La Fundació inicia les seves activitats el- dia d'avui. En conseqüència, J-'entitat fundadora acorda facultar expressament al- Patronat de Ia Fundació, pêr a que
pugui portar a terme els actes següents:
a) Que el-s actes i contractes cel-ebrats amb tercers
pel Patronat de l-a Fundació, abans de l-a inscripció de
la Fundació en el Registre de Fundacions, i dins de
l-'àmbit de l-es seves f acultats estatutàries, quedaran
automàticament acceptats i assumits per la Fundació, pef
sol- fet de la inscripció de la mateixa en el Registre
corresponent.

b) Que pugui portar a terme els actes i contractes
que el- desenvofupament de l-'activitat de la Fundació,
que constitueix la seva finalitat,
siguin necessaris o
simplement útils, especialment en I'ordre intern i orgaL6

nitzatiu'

Iratorgament, modiflcacLó i revocaciÓ

com

poders de tota
SISENA.

-

de

mena.

INSCRIPC Ió PARCIAT.

present
Es sol'Iicita Ia inscripcíó parcial de Ia
de Ia Geescriptura en eI Registre de Fundacions
què qualsevol
neralitat de Catalunya, en el supòsit de

delesSeVeSclàusulesode]-fets,actesonegocisjuridicscontingutsenlamateixaisusceptiblesd'inscrippràctica de
cíó, tinguessin algun defecte que impedis J-a
Ia inscriPcíó
Orgànica
D'acord amb el- que s'estableix en Ia LIei
compareixent
L5/Iggg, de Protecció de Dades ' La persona
de Ies seves
queda informada í accepta la incorporacíó

dadesalsfitxersautomatitzatsexistentSenlanotaria
_el titurar i responsabre dels quars és eJ- propi Notariinstrument i faamb ra finaritat de formaritzar aquest
dades
cilitar eI seu posterior seguiment ' Les esmentades
esconservaranambcaràcterconfidencial,senseperjudi-

cídelesremissionsd'obligatcompliment
RestenfeteslesRESERVESIELSADVERTIMENTSLEGALS,

I1

especiarment els de caràcter fiscari expressament er_ de

1'obligació que tenen er-s interessats
de presentar
aquesta escriptura a liquidar J-'impost
en el_ termini
d'un mes i inscriure-ra ar Registre de Fundacions
de r_a
Generalitat de catarunya en e.r- termini regalment
esta-

bl-ert
ATXI

HO ATORGT'EN

Els senyors compareixents, a qui l,-egeixo
aquesta
escriptura, per la prèvia renúncia que van fer
al_ dret
del qual vaig informar-los a lregir-la per si
mateì_xos,
i manifestant quedar assabentats der- seu contingut,
r,aproven l signen amb mi, el notari_, que
de tot el_ que s,_
ha consignat en aquest instrument públic¡
eD er que es
protocol'litza un foli de paper timbrat notariar-r
p€r a
donar compliment al que dlsposa la L. g/gg
í RD 1426/g9
i que va estès en nou foi-is de paper timbrat
notariaÌ,
el present i els seus anteriors números en
ordre co.rrel-'1atiu, DoNo FE. Seguelxen r-es firmes de-r_s
compareixent. Signat: Mariano Gimeno. Rubricat. SegelJ_at
DrLrGÈNCrA.- A Barcel0na, a disset
de gener de dos
mil catorze, essent l-es tretze hores der- dia d,avuir
ês
persona en ef meu despatx r-a senyora
GAUDEN.TA
'ERNÀ
GONZ.AIO, major d'edat, de nacionalitat
espanyo,_a i veï_
natge civil- catarà, cèribe, amb domiciri a
Barcerona,
1B

NúMCTO
carrer Ltoret de Mar, número 66; i amb DNI/NIF
document
31.220.629-M, a qui identifico PeI seu
d'identitat abans ressenyat. -----

Intervé: en Ia seva condició de Superiora General
IA

,,CONGREGACTó NELTCIOSA TTERIßI'TAS CARMELITAS

DE

SAIiT

de

JO'

Lloret de
SÉ,,, domicilj-ada a 08031 Barcel-ona' carrer
ReIiMar, número 66; INSCRTTA en eI Registre d'Entítats
giosesambelnúmerol5B5deIaSeccióEspecial,GrupoB
(No15B5SE/B).AmbCIFnúmeroR-080O165C.Fouelegida
26
per a ocupar dit càrrec de Superiora General en data

de 2OO8' segons resulta det certificat que
legitimant
m,entrega i incorporo a aquesta escri-ptura,
lasignaturaquecontéde]-SenyorFrancescPrietoRodri_
de Vida
gúez, com a Delegat Episcopal per als Instituts
i Instituts SeConsagrada, Societats de Vida Apostòlica
de juliol

cularsdel'ArquebisbatdeBarcelona,Pelser-meConeguda

Ia comPareixent Ia plena vigència de les
seves facultats de representaciÓ, que jutjo suficients
M'assevera

L9

per el present atorgament, i tenint a'
meu judici, la
capacitat J_egal_ necessària per aquest acte, pêr
J_a pre_
sent APRovA, RATTFTcA r CONSENT totar_ment
er_ contingut
de la present escriptura de constitució de
la Fundació
Privada subjecta a l-a legislació catal_ana,
denominada
IIFIUIIDACIO PER
A I.A r}IVESTTGACTó r FOR¡4ACIó EN COMUNTCA.
Cfó EXPERIENCIA¡" r eü€ declara conè j_xerr
€D la què la
congregació ha estat representada verbarment
per senyor
SERGI PTNA

LEÓN

RCSICN fCtCS

lCS RESERVES I

ADVERTIMENTS LEGALS.

Llegeixo ra present dirigència a ta compareixent,
per la prèvia renúncia que va fer al dret
del què r_a
vaig informar a ]J-egir-J-a per si mateixa, i manifestant
quedar assabentada del seu contì-ngut,
l,aprova i signa
amb mi, €l Notarir eue de tot er que
s,ha ressenyat en
aquest instrument públic, que va estès en tres
fol-is
de

paper timbrat notariar, número 8R1256939
i el present i
e. seu anterior número en ordre correr-.r-atiu,
DoNo FE.

segueix J-a signatura de r-a senyora comparelxent.
signat:
Mariano Gimeno. Rubricat. Segellat
20
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ESTATUTS DE LA FUNDACÉ PER A LA INVEST¡GACÉ
FORMACó EN COMUNICACó EXPERIENCIAL

CAPíTOL

I

I

Denominació, naturalese, durada, domicili, àmbit d'actuació i règim iurídic

A¡ticle 7. Denominació, naturalesa í durada
La Fundació ås una entitat sense ànim de lucre, que tá el patrimoni, els rendiments i
els recursos obt¡nguts efectets de forma permanent a la realització de les finalitats
d'interès general previstes en aquests estatuts, La fundació es denomina FUNDAGIÓ
PER A LA INVESTIGACIÖ I FORMACIÓ EU COIUUNICACIO EXPERIENGIAL.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida

Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Gonsell de Cent,
núm. 333, pis 80.

A¡licle 3. Àmbit d'actuació
La Fundeció exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No oþstant això,
pot actuar a la resta del territori de I'Estat espanyol aixl com a escala intemacional.

Artlcle 4. Règlm Jurldlc

La Fundació té personâlitât jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat juridica i
d'obrar per I'atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la
inscripció en el Registre da Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les
disposicions legals que li són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels
acords que adopti el Patronat en I'exercici de les seves funcions.

CAPITOL II
F¡nal¡tets fundacionals i activitats

Arllcle 5, Flnalltats fundaclonals
La Fundació té per objecte:

Promoure la docència i la investigació de la comunicació experiencial en tots els seus
àmbits.

Afttcle 6. Activitats
Per a la consecució dels f¡ns fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que
el Patronat considera necessåries directament i/o en col.laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
En concret, a fi de dur a lerme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les
activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

a)

Docència en qualsevol modalitat, oficial i no reglada.

b)

Actívitats d'investigació i recerca.

c) Creació,

elaboració, producció, publicació, edició, distribució, administració i
promoció d'obra multamèdia, intel.lectual i/o industrial vinculada a la

comunicació experiencial.

d)

Possibilitat de crear i gestionar mitjans de comunicació de tota mena i format
per donar a conèixer la Fundació i la seva activitat.

e)

lnvestigació i desenvolupament de tècniques, mitjans

i recursos vinculats a

la

comunicació experiencial.

0

Activitats d'assessoria legal i tècnica a entitats i professiorrals connectats amb

la comunicació

experiencial, dins f'àmbít de promoure I'emprenedoria i
estimular la creació de noves empreses per orientar els estudiants en l'àmbit
laboral,

g)

Organització de förums, estades, conferències, col.loquis, seminaris
activitats vinculades a la comunicació experiencial.

h)

Qualsevol altre activitat connectada amb la comunicació experiencial

i

altres

qualsevol altra activitat, no relacionada en
Promoure, participar o dur a terrne

i)

elsapartatsanteriors,quedemaneradirec,taoindirectapuguicoadjuvaramb
per exemple, i amb caråcter enunciatiu però no
les finalitats fundacionàls.
limitatiu:l,edició,publicaciói/ovendadellibresod,altresmaterialelaboratpels
ensenyaments que presti la Fundació'
la titulaciô
desenvolupades per personal amb
Les activitats que ho requereixin seran
adient
les
fundacionals s'han de dur a terme seg0ns
Les activitats relacionades amb els fins
permìsos
dels
mitjançant I'obtenció' si escau'
normes que les regulen especÍficament'
o llicències Pertinents

ArticleT.Reglesbåsiq¿esperat,aplicaciódelsrecursosalesfinalitats
al
que obtingui I'entitat s'han de destinar
Les rendes i els altres ingressos anuals
vigent'
dins els límits astablerts per la legislació

cornptiment dels fins fundacionals

econòmica' actes' contractes' operaclons
La Fundació pOt realitzar tot tipus d'activitat
inegocislícitç,sensemésrestriccionsquolesimposadèsperlalegislacióaplicable.

dels benaflcla¡ls
Afticle8. Regles ôåsÍqøes per a la determínacíó
segúents:
Són beneficiaris de la Fundació els col'lectius

.Engeneral.lespersonesdequalsevoledatosexequÊutilitzinelsserveisdels
Fundació en qualsevol
creats, gestionats i/o protegits per la
centres educatius
de les seves modalitats'

-

En Particular es refareix a:

oElsalumnesdelscentresdocentsqueespuguincrearidelesseccions
qu"ir"uol dels nivells educatius actuals i
que el patronat constitueixi,
"n
imPlantar'
dels nous que es Puguin

o

Elsprofessorsipersonald,admínistracióiserveisde]smateixoscentres
aiuda per al seu perfeccionament
docents o seccions qu" n"""r"ìtin
professional.

o

reracionada amb
o
Qualsevol associació o personâ, física iurÍdica,
esportives, clubs i
centres docents, com ara AMPAS, associacions
entitats similars-

o

persones que, a judici del Patronat'
Artres organismes, aseociacions i
fundació'
entrin dins l'àmbit de les finalitats de la

L'elecció ders benefíciaris |ha de
dur a terme er patronat, d,acord
amb ers principis
d'Ímparciaritat i no-discriminació,
segons ers criteris segtjents:

En qualsevol cas, els criteris establerts pel patronat
per a la determinació ders
beneficiaris han d'estar basats sempre
en robjectiviiat, ra imparciaritat, ra no
discriminació per raó de sexe¡ creença,
raça, procedència sociar o discapacitat
i
adreçades a col'lectius genèrics de persones,
donant atenció prioritària als més
afectats per l'exclusió social I a
aqueìts ars que resulti més viable
cadascun dels
projectes ique alhora compleixin:

'
-

Que formin part ders sector de pobració
atès per ra Fundació.
Que hagin demandat ra prestacio o serveique
ra fundació pugui oferir.
Que no disposin dels mitjans adequats per
a l'obtenció dels mete¡xos beneficis
que els prestats per la Fundació.

CAP¡TOL III
Règim econòmic

A¡ticle g. patrimoni de ta Fundació

i

activttats econömlques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat
al compliment defs fins fundacionals. El

patrimoni estå integrat:

a)

per ra dotació iniciarque conste
a ra carta fundacionar.

b)

per tots els béns i drets de
contingut econÒmic que accepti
amb ta finatitat d,incrementar la dotació,

i rebi la Fundació

i

c)

per tots els rendiments, fruils,
rendes i produc{es, i els altres béns incorporats
al
patrimoni de la Fundació per qualsevol
títol o concepte.

Atlícle 10. Actes de disposició

f0'1'

L'alienació, el gravamen o gualssevol
altres actes de disposició

dels béns i
drets que integren el patrimoni fundacional
s'ha de fer a títol onerós i respectant
res condicions ders fundadors
o ders donants d,aquests oåns.
rn quarsevorcas,

I'import obtingut s'ha de reinvertir
en |adquisició d,artres béns i drets que
se
subroguín en lloc dels alienats o en
la millora dels béns de la Fundació
tot
aplicant el principi de subrogació real.

lo.2Siesdonencircumstànciesexcepcionalsqueimpedeixencomplirtotalmento
parcialmenteldeuredereinversió'elpatronat,abansdeduratermel'actede
disposició,hadepresentarunadec|araciÓresponsablealprotectoratenquè
i ha d'aportar un informe
faci constar que es donen aquestes circumstàncies

subscritpertècnicsindependentsqueacredititanecessitatde|'actede
justificar la
justifiquen la no'reinversió' També ha de
disposiciÓ i les raons que
que no es reinverteixi' que ha d'estar
destinaciÓ que es doni al producte
sempre dins de les finalitats de la fundació'

lo.3

de disposició o gravaman
La necessitat i la conveniència de les operacions
justificades i acreditades docurnentalment' El
directe o indirecte han d'estar
Patronat,abansdeferelsactesdedisposició,hadecomptaramb|airrformació
adequada per prendre la decisió responsablement'

10.4 Es requereix prèvia autor'ttzació del Protectorat

per fer actes de disposiciÓ'

grevemenoadministracióextraordinàriaenelscasossegüents:
a- si eldonant ho ha exigit expressament'

b'

si ho estaþleix una disposició estetutår¡e

c'sielsbénsodretsobjectededisposiciós'hanrebutd'institucions
públiques o s'han adquirit amb fons públics'

10.5'ElPatronatpotfer,sêmpr€quesiguinecessariidaconformitatambelque
legislació vigent' les rnodificacions
aconsellin la conjuntura econÖm¡cá ¡ n
patrimonifundacional'
convenients en les inversions del

10.6.

sobre els béns i drets que constitueixin
Per a la realització d'ectes de disposició
d'herències' llegats o altres béns i
el patrimoni fundacional i per a l;acceptació
s'exigeix el vot favorable del
drets susceptibles d'integrar el capitalfundacional,
el complirnent dels requisits legalment

Patronat amb

la

majoria simple

i

Previstos'
10.7.

Quanelsactesdedisposició,alienacióogravamenrequereixinl'adopciód'una
f ¡vorable de dos terços del nombre total
declaració responsabll caldrà el vot
voter per raó de conflicte
de patrons, sense computar els que no puguin
d'interessos amb la fundació'

Arttcle 11. Règtm comPtable
11.1

un llibre d'inventari i de comptes anuals
La Fundació ha de portar un llibre diari i

1
e
d
d

çundació ha de fer
i ha de formurar ers comptes
frnia i amb data del dia
'inventari
de tancarnent de l'exercici econòmic,
principis de comptabilitat generalment
admesos i

amb les

cas siguin aplicables.

L'exercici s'ha de tancar el 31 de
desernbre de cada any.
1

1'3' Ers comptes anuafs formen una unitat
i estan integrats per:

a)

el balanç de situació,

b)

el compte de resultats,

c)

ercompte d'estat de situació de canvis
en er parr¡mon¡ net,

d)

el compte d'estat de situació de fluxos
en efectiu

e) la memoria, en la qual s'ha de completar,

i

ampliar í comentar la

informació
contingudâ en er baranç i en er compte
de resurtats, i s,han de detailar res
actuacions ¡ealitzades en complimenr de
les finalitats fundacionals i concretar
el nombre de beneficiaris i ers serveis que
aquests han rebut, com també ers
recursos procedents d'artros exercicis pendents
de destinació, si n,hi ha, i res

soc¡etats participades majoritåriament,
amb indicació der percentatge de
participació.
11'4' La informació sobre les declaracions
responsabres i sobre la perfecció dels acres
o contractes que en són objecte ha de
formar part der contingut mínirn de la memòria

dels comptes anuafs.

11'5' El Patronat ha d'aprovar dintre dels
sis mesos segilents e le date de tânôemênt
de I'exercici ers comptes anuats, ers quars ha
de presentar en ra forma prevista
legalment el Protectorat de la Generalítaide
catalunya per al seu dipÖsit en el termini
de 30 dies a comptar de la seva aprovacíó.

1l'6' El Patronat ha d'aprovar ipresentar, en relació
amb les
temporals

inversions financeres
que reariÞi en er mercat de varors,
un informe anuar sobre er grau de
compliment del codi de conducta que
han de seguir les entitats sense ànim
de lucre,
de conformitat âmb ra normativa vigent
o amb er que disposi lautoritat reguradora.

11'7' Els comptes anuals s'han de sotmetre
a una auditoria externa quan es donen les
circurnstàncies legalment
previstes.

legalment previstes perquè els
Encara que no es produeixin les circumstàncies
si una tercera part dels patrons la
comptes s'hagin de sotmetre a una auditoria,
demanaperreonsjustificades,perquèconsideraquehihaalgurracircumstància
que aconsella que es dugui a terme' s'ha de
excepcional en la gestió de la Fundació
rnàxim de 30 dies a comptar de la
convocar una reunió del Patronat en el termini
o no-realització de I'auditoria de
petició, a ti d'acordar de forma motivada la realització
en el termini indicat o si' un cop
comptes sol.licitada. si no es convoca el Patronat
no dur a terme l,auditoria, els patrons
convocat amb aquesta finalitat, s'acorda
que estableix
peticiô al Protectorat, d'acord amb el
interessats poden adreçar la seva
el Codi civil de CatalunYa'

AftIcle 72. Recursos anuals
han d'estar integrats per:
Els recursos economics anuals de la Fundació

a)

les rendes i rendiments produiÏs per I'actiu'

b)elssaldosfavorablesquepuguinresultardelesactivitatsfundacionalsi
finalitat que no hagin
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta
d'incorporar-se al patrimoni fundacional'

Article 13. Aplicació obligatòría
dels fins fundacionals almenys el setanta
La Fundació ha de destinar al compliment
obtinguts' La resta l'ha de destinar
per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals
a I'incremerrt dels seus fons propis' El
o bé al compliment diferit de les finalitats o bé
Patronat ha d'aprovar I'aplicació dels ingressos'
la destinació' el Patronat ha

si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui
han d'aplÍcar'se directament a !a consecució
de decidir si han d'integrar la dotació o
dels fins fundaoionals-

dels ingressos al compliment de les finalitats
L'aplicació d'almenys el setanta per cent
termini de quatre exercicis a comptar de I'inici
fundacionals, s,ha de fer efectiva en el
del seguent alde I'acreditació comptable'

Afttcle 14, Despeses ds futtcionament

del Patronat i dels seus òrgans delegats'
Les despesas derivades del funcionament
poden
les funcions de direcció o gerència' no
sense comptar a aquest efecte el cost de
sersuperiorsatlSo/odelsingressosnetsobtingutsdurantl.exercici.

Artícle 15. pailicipació en soêiefats

La Fundació pot constituir societats

i

participer-hi sense necessitat

d,autoritzacíó
prèvia, llevat que això comporti |assumició
de responsabirit"i personar pers deutes

socials.

La Fundació ha de comunicar al Protectorat
en el termini de 30 dies l,adquisició i
tinença d'accions o participacions sociars que
ri confereixin, directament o
indirectament, ercontrorde societats que
rirnitin ra responsabiritat ders socis.

En tot cas' I'exercici per part de la Fundació
de tasques d'administració de societats ha
de ser compatibre amb er compriment ders
fins fundacionars.

CAPíTOL IV

Organització i funcionament

Artlcle

16.

El patronat

El Patronat és l'òrgan do govern i d'administració
de la Fundació, la represenla i
gestiona' i assumeix totes les facultats
ifuncions necessàries per a la consecució
dels
fins fundacionals.
Artícle 17. ComposrcÍ' det patronat

t

regutsrts pp,is€f.f?ê membre

El Patronat és un òrgan col'legiat íntegrat per
persones fisiques o jurídiques i
constituiî
per un mlnim de 3 membres i un
màxim de 1F membres.

són patrons nats de la FundaciÓ les persones
o institucions que es relacionen tot
seguil, llevat que es produeixi una renúncia
expressa per escrit dels mateixos:

1. El Doctor Javier Salla Garcia.
2. La persona que nomeni er superior Generar de ra

congregació rerigiosa F]LLS

DE I.A SAGRADA FAMíLIA JESÚS,
MARIA I JOSEP.

3. La persona que nomeni

ra superiora Generar de ra congregació
rerigiosa

MINIMA CONGREGACIÓN DE SIERVAS
DEL SAGRADO CORAZÓN.

4. La persona que
5.

nomeni ra superiora Generar de ra congregació
rerigiosa

HERMANAS CARMELITAS DE SAN JOSÉ.

La persona que nomeni ra congregació
rerigiosa MTSTONERAS cRUzADAs
DE
¡.A IGLESIA.

6.

La persona que nomeni er representant
regarde CENTRE D,ESTUDTS RocA,

S.1.,
7

'

La persona que norneni er representant regar
de ra societat ARGos
CATALUNYA,
S.1..

La resta fins el måxim establert seran nomenats en atenció a la seva vàlua personal o
I'especial vinculació amb els fins fundacionals, essent que serà necessari un acord de
dues terceres parts dels Patrons nats pel sau nomenament.
Tanmateix podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat
d'obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs

públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el
patrimoni o contra I'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d'estar representades en el Patronat, d'una manera
estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que les
regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.
A¡úicle 78. Designació, renovacÎó

i exerclcl del càrrec

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel
Patronat amb la majoria exigida a l'article anterior,
Els patrons nats exerceixen els seus càrrocs indefinidarnent llevat que el responsable
del seu nomenament establert en I'article 17 n'estableixi la seva substitució o
comuniqui, par escrit, la voluntat de la institució que representa de deixar de nomenar
el membre del Patronat,
Els patrons que no tinguin la consideració de Patrons nets exerceixen els seus càrrecs
per un termini de 5 anys, i són reelegibles indefinidament per perfodes d'igual durada.

Els patrons no nats que per qualsevol causa cessin abans de complír el termini pel
qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenamsnt del Patronat. La
persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'exhaureixi el mandat
del patr$ substituìÎ, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la
resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat expressament
el càrrec mitjançant alguna de les formes estâblertes en la legislació aplicable.

Añlcle 19. Gratuital

el càrrec gratulïament, sens perjudici del dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys
que els ocasioniel desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Ets patrons exerceixen

No obstant I'anterior, els patrons poderr establir una relació laboral o professional
retribu'rUa amb la fundació sempre que s'articuli mitjançant un contracte que determini
professionals que es retribueixen. En tot cas,
clarament les tasques laborals

o

aquestes tasques laborals o professionals retribuì:des han d'ésser diferents de les
tasques ifuncions que són pròpies del cårrec de patró.

El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de
presentar al protectorat la declaració responsable d'acord amb el que estableix I'article
332-9 de la Llei 412008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurldiques.
Així mateix, si I'import dels contractes formalitzets emb un patró és superior a 100.000
euros enuals o al 10olo dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i
aprovat pel patronat, s'ha d'acompanyar la declaració responsable amb un informe
validal per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiose per e
la fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el
dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del
nou contracte que es vol formalitzar, ês superior al dit 10%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundaciÖ ha d'ésser
inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament
constituiT.

Article 20. Facultats

i

delegacÍó de luncions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuides i, en
general, les que requereixi per a la consecució clels fins fundacionals, sense més
excepcions que les establertes en la legislacíó aplicable ien aquests estatuts.

A tltol d'exemple i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, correspon especialment

al

Patronat:

a)

L'elecció de nous patrons en ces que en sigui augmentat el nombre, i també
per cobrir les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, d'acord amb els
requisits establerts en aquests Estetuts i de conformitat amb el que disposi la
legislació vigent,

b)

El cessament dels patrons que no figurin en la Carta Fundacional.

c)

crear òrgans de gerència i de direcció, nomener les persones per ocupar-los
atorgarJos els poders corresponents.

d)

Representar la Fundaciô dins o fora de judici, en tota mena d'actes i contractes
davant I'Administració i tercers, sense excepció.

e)

Formular i aprovar els documente esmentats en I'article I I d'aquests Estatuts.

Ð lnterpretar aquests

i

i

i

Estatuts establir les normes els reglaments
complementaris que s'estirnin oportuns, d'acord amb la legislació vigent, així
corn resoldre toles les incidències legals que s'hiesdevinguessin.

g)

Acordar la modificació dets Estatuts, o bé la fusió, I'extinció o I'agregació a una
altra Fundació; aquests actes no es podran executar sense I'aprovació del
Protectorat.

h)

Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot

aprovant els programes d'actuació

i

els pressupostos, tan ordinaris

com

extraordinaris.

i)

Operar amb caixes

i

bancs, inclòs

el Banc d'Espanya, i altres entitats

financeros per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són
obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel'lar-los; contractar préstecs
i crèdits, amb garanties -incloses les hipotocàries o les pignoratlcies- o sense;
gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir;
efectuar dipÒsits de diners, valors altres béns, concertar operacions

i

i

financeres i bancàries.

j)

Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; conoeúar i rescindir
contractes laborals,

k)

Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes
les seves actuacions, amb les facultats necessåries i pertinents en cada cas,

amb excepció de els que per llei siguin irrdelegables; poder conferir els
oportuns poders amb facultat de suþstituciö, si esceu, i revocar-los en la data i
forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests ectes en el Registre

de Fundacions.

l)

Consewar els béns i drets que integrin el Patrimoni de la FundaciÖ i mantenir'
ne la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les
circumstàncies econòmiques, i, a aquests efec'tes, adguirir, alienar i gravar
béns mobles i immobles.

m) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la
destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què
disposi la fundació.
realitzar tots els actes, inte¡venir en negocis jurfdics, i atorgar
qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administraciÓ i
disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i
facultats que fossin procedents per a la més adient realització i acompliment de
les finalitats fundacionals,

n) l, en general,

Et 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, I'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. Tanmateix, es poden fer apoderarnents per a l'atorgament de
l'acte coresponant en les condicions aprovades pel patronat.

e)

La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.

0

La fusió, f'escissió í la cessió de tots o d'una parl dels actius i els passius.

g)

La dissolució de societats o d'altres persones jurfdiques.

h)

Els que requereixen I'autorització o aprovaciô del Protectorat o l'adopció d'una
declaració responsable.

i)

L'adopció iformalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoriÞacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.

Article 21. Ràgìm de convocatòrîa

21.1, El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada I'any,

i

obligatòriament durant el primer semestre de I'any natural amb la finalitat d'aprovar ets
comptes anuals de l'exercici anterior.

S'ha de reunir en sessió extraordinåria, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu
presidenua, tantes vegades com aquesua ho consideri necessari per al bon
funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol^licit¡ una quarta part
dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies
seglJents a la sol.licitud.

21.2.

El

Patronat

es pot reunir excepcionalment

mitjançant videoconferència,

multiconferència o qualsovol altre sistemâ que no impliqui ta presència flsica dels
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la
reunió, la continuìTat en la comunicació, la possibilitat d'interuenir en les deliberacions i
l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En
les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat
en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon

al president i ha de contenir I'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de
tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids-

21.3, La reunió s'ha de convocar almenys amb 7 dies d'antelació respecte de la data
prevista perquè t¡ngui lloc.
A¡7lcle 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vice-president o vice-presidenta,
un tresorer o tresorera i un secretari o secretària, que podrà no tenir la condició de
patró. En cas que el secretari o secretåria sigui no patró, intervé en les reunions amb
veu però sense vot, i té el deure d'advertir de la legalitat dels acords que pretengui
adoptar l'òrgan.
Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

A¡7icle 23. El preside¡¡t

o presidenta

El president/a i, en la seva absència, el vicepresidenla tenen les facultats següents:

a)

Representar inslitucionalment la Fundació.

b)

Ordenar la convocatòria, fixar-ne I'ordre deì dla i presidir, suspendre
lee sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c)

Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d'empat.

i aixecar

indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expregsement encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la
normativa aplicable.

d) La resta de facultats

A¡tlcle 24. EI sec¡etart o secretàrîa
El secretari/ària convoca, en nom del presidenUa, les reunions del Patronat i n'estén
tes actes, conse¡va el llibre d'actes i lliura els certificats amb el vistiplau del presidenUa
o per ordre, en la seva absèncÍa, del vicepresidenVa.

Aixi mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen
aquests estatuts,

A¡licle

25. El

tresorer o fiesorera

El Patronat designarå un tresorer/a de conformitat amb l'article 22 d'aquests estatuts,
el qual tindrà les funcions següents:

a)

Vetllar per la bona administracíó dels cabals de la Fundació.

b)

Fiscalitzar I'estricte complimant de les disposicions referents a I'ordre econòmic
que prescriuen aquests estatuts.

c) Tenir accés a l'estat general de comptes,

a la situació econòmíca i

pressupostos de la FundaciÖ.

d)

Donar compte al Patronat de la situació econòmica general de la Fundació.

Artícle 26. Manera de dellberar I adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituit en primera convocatòria quan assisteixen a la
reunió, en persone o representâts en la forma legalment permesa, la meitat més un
dels patrons i en segona convocatòria és necessària l'assistència d'una quarta part
dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat
hauran d'assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries i entre els que
hi haurà da ser el presidenUa o vice-presidenVa,
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 tes regles
d'organització de la mateixa institució.

Cada patró té un vot i els acords s'adopten per majoria de vots dels assistents,
presents i representats, a la reunió. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del
presidenUa.

El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del
Patronat quan hi és convocat. Si tá ta condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot,

El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les
persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb
veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.
A¡ticle 27. Majoria qualifrcada
Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres del Patronat per
a I'adopció dels següents acords:

a)

Per la realització dels actes de disposició previstos en I'article 10 llevat que
s'hagi previst una majoria diferent en el propi article,

b) Adopció de declaracions responsables (per

a

I'adopció d'aquestes no

computarå, als efectes d'obtenir el quorum determinat per aquest article, el vot
dels patrons que de conformitat amb I'establert a I'article 29 d'aquests Estatuts,
no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació).

c/

Cessament del càrrec de patró,

Fundació'
dJ Modificació dels estatuts de la

e)ModificacionsestructuralsdelaFundació(acordsdefusióoagregaciÖ,
escissió, dissolució o extinció)'

Añlcte 28. De les acfçs

Decadafeunió,elsecretari/àrian,had'aixecarl,actacorres|:n.*n.'quehad,inclourela
data,e|lloc,l,ordredeldia,lespersonesassistents,unre¡umdelsassumptestractats.
lesintervencionsdequès,hagisol.licitatquequediconstàncíaielsacordsadoptats,
majories'
votacions i de les
amb indicaciÔ det resu¡tat de les

Lesacteshandeserredactadesifirmadespelsecretari/åriaambelvistiplaudel
realitzat la
pel pãiÃnrt a continuació d'haver-se
presidenua i poden'r",
els acords tenen força
"prou.des
prÖxim" |'"un¡o' ¡lo obstant això'
sessió corresponent o bé àn la

executivadesdetasevaadopció'exceptesiespreveuexpressement,enelsestatuts
de I'acta' si són
són executius fins a I'aprovaciÓ
no
tlcoro,
åu"
o,aooptar
o a l,hora
d,inscripcióobligatÒria,tenenforçaexecutivadesdelmomentdelainscripció'

LaFundaciÓhadeportarunllibred'actesenelqualconstintoteslesquehaginestat
aprovades Pel Patronat'

Article 29. Contllcte d'interessos
d'acords en els
en la presa de decisions o I'adopció
Els patrons no poden intervenir
d'interessos amb le FUNDACIÓ'
assumptes en què t¡ngu¡n un conflicte

enir en la deliberació i la votaciÓ'

S,equiparaal,interèspersonal,e|,efected,apreciar|'existènciad'unconflicte
nts:
persones segür
d'¡nieressos, I'interès de les

mercantil'
dacisió, d'acord amb la legislació

b) gn cas que. es tracti d'una persona

jurídica, er ders seus
administradors o
lJe hiformin una unitat de

apoderats' eldels socis de
control i el ie e*
decisió, d,acord amb la legistació
m¡rcantil.

"it¡i.t,

i d'evitar les referides situacions de

i t'interès personal dels membres

det

l'article 312_9.9, del Llibre Tercer
del
n sotmesos no només al compliment
de
é a les obligacions seg[rents:

a)

t'

Exercir el cårrec en interès exclusiu.de
la Fundació, atorgant prioritat
absoluta
al respecte icompliment de llurs
finalitats iobjectius.

Ïj,tiJ,:

benefici""on.r",L"

c)

det parronat, ni de ra inrormació
obrinsuda
r finalitats prívades i/o per

i"",'i:.:1iLf-olmembre
que ocupa, per

""on"ug;;ri

No aprofitar-se de res oportunitats
de ¡egoci que es presentin o
n,hagi tingut
coneixement per la seva condició
de patró,

comuniqui o autoriÞipel protectorat,
q

societats participades per
ts pel patronat, en el seu

able,

i

informe tècnic si

autoritzi pel protectorat, quan
aixl ho

Afticle 30. Cessamenl
següents:
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes

a)

persones ffsiques, o extinció' en
Mort o declaració d'absència, en et cas de les
el cas de les Persones jurfdiques'

b)

lncaPacitat o inhabilitació.

c)Cessamentdelapersonaenelcàrrecperraódelqualformavapartdel
Patronat.

d)

que es renovi'
FinaliÞació deltermini del mandat' llevat

e)

Renúncia notificada al Patronat'

f)

responsabilitat per danys a la
sentència iudicial ferma que estimi l'acció de
Fundació o que decreti la remoció del càrrec'

g)

Les altres que estableixen la llei o els estatuts'

gualsevol de les formes establertes
2. La renrJncia al càrrec de patró ha de constar de
davant tercers quan
par a l,acceptació del càrrec, però només produeix efectes
s'inscriu en el Registre de Fundacions'

CAPITOL V

Regulacló d'altres organs' Composició i funcions

Afttcle 31. Regulacíó altres örgans
administrar les seccions o centfes
a d'altres òrgans o al personal adequat'
d,activitats que consideri convenients, delegar
estaluts i la legislació aplicable i
tes seves funcions de conformitat amb ãquests

El Patronat pot crear corntssions per a regir

i

establirelsreglamentsderègiminternquecalguinoalseumomentconsideri
oportuns,

Assessor que pugui orientar i ajudar
Tanmateix el Patronat podrå nomenar un consell

el temps que
en les difererrts tâsques que te aquesta Fundació durant
convenient.

cregui

Añícle

32.

E, director o directora general

El Patronat pot nomenar un directo¡ o directora que
desenvolupi la direcció executiva
de la FundaciÖ' Aquest càrrec pot ser ocupat per
un patró, cas en què la relació laboral
o professional s'ha d'articular mitiançant un contracte que
determini clarament les
tasques laborals o professionals que es retribueixen,
les quals han de ser diferents de
les pröpies del càrrec de patró.

El càrrec de director/a és retribuit, en els termes que
es consideren adequats a la
naturalesa ia la representativitat pròpies del
cårrec ia les seves funcions.
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes
les reunions del pâttonat a què se'l
convoca i pot intervenir_hi amb veu però sense
vot.

CAP¡TOL VI

Modificacions estatutàries i estructurarr i dissotució

A¡licle

33- Modîficacr'ons estafu¿ånres

i

estructurars

t

crissorució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de
conformitat amb l'estabtert en l,article 2z
d'aquests estatuts i ra normativa apricabre, i prèvia
convocatòria expressa, pot
modificar els estatuts' acordar la fusió, l'escissió
o la dissoluciÖ 0 extinció de la
Fundació, amb |autorització der protectorat
d'acord amb ra regisració apricabre.
Arúícle 34, Ca¿ses de dissolucÍó
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a)

compliment íntegre de la finalitat per a la qual
s'ha constitulï o impossibilitat
d'assolir-la, llevat que sþui procedent de modificar_la
i que el patronat n,âcordi
la modificaciÖ,

b) ll'licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats
declarada per unâ
sentènc¡a
ferma.

c)

Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d)

Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 35, Procedrment de drssorució

i

destÍ der seu patrimonÍ

1' La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat
del patronat adoptat
conformitat
Protectorat.

de

arnb l'establert en I'article 27 d'aquests eslatuts
i ha de ser aprovada pel

2' La dissolució de la Fundació obre el perfode de fiquidació, la qual han de dur
a
termê el Patronat, els liquidadors, si n,hi ha, o, subsidiàriament, e] protectorat,
L'extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius
de la Fundació.
Aquesta cessió global, un cop determinats I'actiu i el passiu, s'ha de publicar
en els
termes exigits per la normaliva vigent i, amb l'autorització prèvia del protectorat,
s,ha
d'adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de
lucre amb
finalitats anålogues a tes de la Fundació o bé a entitats pribliques. En
tot cas, les
entitats destinatåries'dËl patrinrorri Tran de ser entÍtats beneficiàries del
mecenatge
d'acord amb la legislació fiscal vigent.

3. Si no es pot fer una cessió global, cat procedir a la liquidació dels actius i
ets
passius, i a I'haver que en resulta se li ha de donar l'aplicació
establerta en I'apartat 2.
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Cúria Generat
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3_J en qualitat de Secrcta¡i

.ASAcRAD¿mufi,n
ça, 301 de Barcelona; inscrita
ustícia. Direcció Ceneral
de

CERTIFICO:
ALONSO, amb DNt 0Z .44g
646_G.ibu etegir
cle gener de20t I, pet
capírol C.;eii;äI'eir",
s de la data inintcrrompùdament
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"

de 201 3.

per tal que així consti,

ccrtifi cat a Barcelona,

a 5 de

desembre

Josep M. Blanquet, S.F.

Sgr:lorl

9f'--

Vist-i-plau.

P..I

Di¿2.,S.F
Gcneral

AJ

Cieneral

F¡LLS DE,LA SAGRADA

FAMfLh

IESUS, MARIA r IOSEP
Cúria General

E_ntenç, 30 ¡ - 08029 Barcefona
Tel. 93.139.43.O4l05 - Fax 93.4J0..t3.03

M' BLANQU!:T GAS. amb DNI 37.114.423-.1 en qualitat <te Sccrcrari
cIó nur.r closA r.ILLs D E LA se in¡¡a FAMÍ
JESÚS, MARIA I JOSEP". amb tlomicili al carrer Hnrença. 301
de Barcelona; inscrita
en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri dc Justícia, Direcció Gencral
de
En JOSEP

Gcneral. de ra *coNcREcA

iÀ

Assumptes Religiosos, amb el númc¡o

I4l l SE/B:

CERTIFICO:

I'ent
C
I FORMÄCIÓ

voluntat de diver-ses institucions entre les que

Que

troba la propia

es

FUNDACTó pfn A LA INVESTIC¡,CIó
EXPERIENCIAL, enrirar quc tindrà l,inrerès
ta

general de promourc la docència
els seus àmbits.

i Ia invcstigació dc la comunicació experiencial

en tots

Que en la reunió del Conscll General, celebrat a Barcelona cl rlia 25 d'octubre, es
decidí PER IINANIMITAT_forrnar part ric les entitars que consrituiran la FUNDACIó
PER A LA IhTVESTIGACIÓ I FORMACT Ó NN COU ijNTCACIÓ EXPERIENCi;i
i s'autoritza al Supe-rior General. per tal que participi en la seva corrstitució en nom de la

"CONGREGACIÓ RELIGIOSA Í'ILLS DE LA SAGRADA

r¡Ufi,I,I'.

--

I per tal que així consti. expedcixo el prcsent certificat a Barce lona.a5dedesembre
de 201 3

Josep M, Blanquet. S.F.

Secretari Gcáeral

Vist-i-plau.

h
.lesús Díaz. S.F

General

ÌJ

En.IESÚS nl/rZ ÄLONSO, amb DNI tJ7.448.646-C en qualitat dc Superior
GCNCTAI. dC IA "CONGREGACIÓ RE,LIGIOSA FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA
JDSÚS, M.4RIA I JOSEP", amb domicili al carrer Entença. 301 de Barcclona; inscrita
en el Registre d'Entitats Religioses del Ministcri de Justícia, I)irecció Gcneral de
Assumptes Rcligiosos, amb el número

14ll

SE/B:

CERTII'ICO:
Que en virtut de lcs facultats previstes ert I'article 17 dcls Estatuts de la
FUNDACTó pER A LA INvESTIcAcIó I FORMACIo EN COMI¡NICAcTÓ
EXPERIENCIAL. nomeno com a patró de la mateixa a na OLG,A, DURAN ROCA. amb
DNr 37.696,635-4.
D'acord amb el que estableix I'article 332-3.2 de Ia Llci 4/2008,del24 d'abril. tlel
llibre tercer del Codi civil de Catalunya. el membre dcl patronat compleix amb el requisits
concretats a I' arti cle refcrcnciat anteri orment.

I

pertal que així consti, expedcixo el present certificat

a

Barcelona, a 5 de dcsembre

de 201 3

t_
-I'ù,
Jesús f)íaz Alonso, S.F.

Superior General

ßt.tßA'l'Dt; v't(
Mr¡ns. Rt¡mà (''asanrtvtt i Cttsctttttt'tt
hi'¡ltr dt l:ir
l\tr Iu grùcia tlt l)titt i d<'lt S¿'u tlptt'triilit'rt'

FEM CONSTAR:

comú

ide

les Constitucions'

el present cert¡f¡cat a Vlc, el dia 1 de
perquè consti i a tots els efectes, lllurem
juny del 2012

I

& 1a-¿^

l. Jt
rnanament del Rvdm. senYor Bisbe

Joan Mir iTubau, Pvre.
Secreb rl g e neral -ca ncel le r

SE
Passe

JESÜS
Barcelona)

RR.

E-mail: mcssclcg@Planalfa.es
Web: www-slervascJ.org

qualitat de secretària General' de la
Nä María Trinidad González González, amb DNI 13140094X en
,MtNtMA CONGREGACIÓN DE SIERVAS DEt SAGRADO CORAZóN", amb domicili al passeig de la
d'Entitats Retigioses del Ministeri de Justícia,
Generalitat, nc 13 de Víc, Barcelona; lnscrita en el Reglstre
Direcció General de Assumptes Religiosos, amb el número 134a-5E/B:
CERTIFICO:

DNI 131125261, fou elegìda superiora General
PR¡MER.- Que la Germana Marla lsabel Diez García, amb
Vic, càrrec que ha ostentat i ostenta
de la Congregació el dla 01/08/2011, pel capftol General celebrat a
des de la data ininterrompudament fins a la data d'avui'

o3/tu2ot3, es ratifica, amb el vot
sEGoN.- Que el consell General de la congregació celebrat el dia
les funcions que ll confereix el
exerceixi
General
deliberatlU del Consell, que la esmentada Superiora
tota la CongregaclÓ pertota
legalde
representació
la
número 1g9 de les Constituclons pelquè ostenta
públics i prlvats que siguin necessarls o
clagse d,actes, contractes I pel què pot signar els documents
de les que no ha estat relegada en
funcions
conven¡ents per la bona adm¡nirtractO de la Congregacló,
cap moment fins a la data.
fou nomenada Secretària General de la
que ha ostentat i
ioiir.gu.¡à el dta Ot/O8/2011 pel capftol General celebrat a Vic eì 01/08/201f, càrrec per emetre tot
facultada
des d,aquesta data ininterrompudament fins a la data d'avul, estânt

González
TERCER.- Que la Gerrnana Marla Trfnldad González

ostenta

tlpus de certÌficat lsegon el nrlmero 211 de las Constltucions)'

vic, a o5 de desembre de 2013'
I per tal que alxí consti, expedeixo el present cert¡flcat a

LaS

T

Ð

1-')

Vist-i-plau

..",ç!cd,

MINIMA CONGREGACIO DE
RR. SERVËNTES DEL SAGRAT COR DE JESÚS
Passeig de la Generalilat,l3: 08500 VIC (Barcelona)
Tef. 938852752; fax 938832597
E-maiÌ mcescjcA@planalfa.es
Web: wvvt /. sleruascj.org

Na María Trinidad Gortzález González, amb DNI 13140094X en qualitat de Secretària General, de la "
MíN]MA CONGREGACIÓN DE SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN", amb domiciti al passei8 de ta
Generalitat nl 13 Vic, Barcelona; inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministerl de Justfcla,
Direccló General de Assumptes Rellglosos, amb el número 1344-SE/B:
CERTIFICO:

Que l'entitat té conelxement de la voluntat de diverses institucions entre les què es troba la pròpia
congregació de constituir la FUNDAC|Ó PER A tA tNVEsTtcActÓ ¡ FORMAC|Ó EN coMuNtcAcÉ
EXPERIENCIAL, entitat que tlndrà l'lnterès general de promoure la docència I la investigacíó de la
comunícació experiencial en tots els seus àmbits.

Que en la reunió del Consell General, celebrat a Vic, el dia O3/Ltl2O13, es decldl PER UNANIMITAT
formar part de les enrilats que const¡tulran la FUNDACIÓ PER A LA INVEST|GACIÓ t rOnVlnCtÓ t¡¡
COMUNICACIÓ EXPERf ENCIAI i s'autorltza a la Superlora General na María lsabel Diez Garcfa, per tâl que
part¡c¡p¡ en la seva constltuc¡ó en nom de la "MíNIMA CoNGREGACIÓN DE SIERVAS DEL SAGRADO

coRAzÓN"

I

per tal que aixf consti, expedeixo el present certificât a Vlc, a 05 de desembre de 2013.

La Secretària

General

srC

Vist-i-plau de la Superlora General

3

M¡NIMA CONGREGACIÓ DE
RR. SERVENTES DEL SAGRAT COR DE JES('S
Paseeig de la Generalitat,l3;08500 VIC (Barcelona)
Tef. 938852762; fax 938832697
E-mail : mcsscjcg@planalfa. es
Web: www. siervascJ.org

Na Marla tsabel D¡ez García, amb DNI 131125261 en qualitat de Superlora General, de la "MlNlMA
CoNGREGAC|ÓN DE STERVAS DEt SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, amb domicili al passeig de la
Generalitat, ne 13 de Vlc, Barqelona; inscrita en el Registre d'Ent¡tats Religioses del Ministerl de Justícia,
Direcció General de Assumples Religlosos, ämb el número I344'SEIB:

CERTIFICO:

FUNDACIÓ PER A LA
tNvEsTtGACtó I ronn¿Rctó EN COMUNtcActÓ EXPERIENcIAI norneno com a patró de la mateixa a na
María lsobel Diez Garcfa, amb DNI 131125251.

eue en vlrtut de les facultats previstes en I'article 17 dels Estatuts de la

D'acord amb elgue estable¡x l'article f32-3.2 de la Llel 412008, del24 d'abril, del llibre tercerdelCodi
civil de Catalunya, el membre del patronat compleix amb el requlslts concretats a l'article referenciat

anteriorment.

I per tal que aixl constl, expedeixo el present cert¡ficât a Vic, a 05 de desembre de 2013.

Gna, Marfa lsabel Diez

Superiora General

DE I'A SUPERIORA
CERTIFICAT DE CÀRREC
Secretària General' de
; 994 Y' en qualitat de
carrer Lloret de
i'^t ltäe""å*o-¿o'nicili al Justícla'
Direcció
iäi',,t'i¡rreri de
la

Na

Ml

Jesús Manso

Est(

iiäi

RELtGto,
ir
Mar, 66 de Barcerona;

,coNGREGAcró

Generalde AssumPtes

,,ttu,, R"rigio*.
;85 SE/B:

Rel

CERTIFICO:

càrrec que

prars

de cerdanva'
cereurat a
PRIMER.-QueelGermanaGaudencia:^"jn:jon,,lo,ambDNlll22o629M,fouelegldaSuperlora
26107ro8,O"iäoîrì'uînårar
Generaf de ra congre*r.*i;;
flns a la data d'avui'
¿"' ¿t f" data ininterrotpuiut"nt
ha ostentat i ostenta

el
iti tuntiont que li confereix
sEGoN.-QueelConsellGeneralde|aCongregaciócelebr".-]-1...*/tz|zo|?,esratifica,ambelvot
¡ General
per
tota
"*u""i'í
reær J" tot" la congre-gació
dellberatiu del Consell'
*o'"'"n'"ti9
que siguin necessaris o
const
deles
número 276
ooäÃ"n* p,¡uliJs r privats no ha estat relegada en
qu"
crasse d,actes. contracte
egacio, funcions o" l"r

convenients per la

bona

cap mornent fins a la data'

TERçER.-

Manso
eue el Germana Mr Jesús

Congregació
ostentat i os

E:

;îffi1åät,ttff:i1l:;:
per
'avui, estant facultada
regació).

emetre tot ti

lpertalquealxlconsti,expedelxoelpresentcertÎficataBarcelona,alTdedesembrede2013.

LuIl a.)
Le

Secretària Genera
.1,r-.i.r'.¡;

-t

u.ì

;;.t

,¡

. ..,.t

t

L

c

ltt

,l¡

HERT,TANAS CARMELITAS

DE

SAN TOSE

C/Ltoret de Mø¡r 66
O8O3T _BARCELONA
ESPAÑA

PER CONSTITUIR I'A FUNDAC|Ó
CERTIFICAT AUTORITZACÉ

NaM?JestisMansoEstébanez,ambDNl3T166gg4YenqualltatdeSecretària
HERMANAs cARM ELlrAs DE sAN
provincial/Ge neral, o" ìJä;;hJeat¡o nrtleloso

gs de Barcelona; inscrita en el Reglstre
de rvtai,
'jutt¡.¡t,
Lloret
carrer
al
domicit¡
amb
JOSS,
Direcció General de Assumptes
o"
d,Enritats Re¡gloses dã Ministeri
SE/B:
R"ìigiorot, amb el número 1585

CERTIFICO:
pen A LA lNvÉsrlcAclÓ I
Que|,entltattéconeixementdelavoluntatdediversesinstitucionsentrelesquèes
troba la pròpia consregació.0" ::tl'L"-"'I;-FUNóÃ¿ì1
que tindrà l'interès general de
rxpeRreni'ol'
COMüN-Ë;¿ió
EN
toRMAöó
"*,"
en tots els seus
de li comun¡cació experiencial
iiu"rtre.cl¿
docènctã'ii"
la
promoure
àmbits.

Queen|areuniódelConseltGeneral/Provincial,celebrataBarcelonaeldia
f;;;;; áe tes ellltats que constituiran la

¿"ci¿üinïÑ¡umrr¡r
I
o4lrzlzo3s,
"s A
I ronrvrÀciO EN coMUNlcAcÉ ExPERIENcIAL
pER
iiùLitiCÁqO
la
en
FUNDAcIó
pertal que part¡cipi
na Gaudenc¡, i"rn, Gonzalo,
DE
s,autoritza superioracener"t
I HERMANAS CARMELITAS
¿" IA "CONGREENãTb RELIGIOS
5EVA CONST¡IUCió CN NO'

*

sAN JOSÉ".

lpertalquealxlconstl,expedeixoelpresentceft¡ficataBarcelona,aLTdedesembre
de 2013

Nt

\¡r'

rúrìo-)

La Secretària General

periora

G en eral

2

PATRÓ
CERTIFICAT NO MENAMENT
de la
¡tat de SuPeriora General'

;ln'*'f'l'H":""''ä:H::i';
CERTIFICO:

Que en virtut de

peR e t¡
17 dels Estãtuts de la FUNDnc¡Ó
l'article
en
prevlstes
a en
les facultats
com a patró de la mateixa
¡xpeRre¡¡crAL, nomeno

rNvESTrGAcro r ronmnt"rä.i"ùffr'ñ',ä"ó H'
843 e3s
Del Àlamo. amb DNr03

ffi;;';;*

lllbre tercer del Codi
4l2OO8' del24d'abril' del
Llel
la
332-3'2de
l'article
concretats a l'artlcle referenciat
D'acord amb el que estable¡x
el
patronat
det
ilm¡re
el
'equis¡ts
civ' de catalunya,
";;;;;tu
anter¡orment-

¡pertalqueaixlconsti,expedeixoe|presentcertificataÐarcelona,alTdedesembrede2013.

Su

qualitat d'admlnistrador de centre d'estudis Roca'
Juan José Roca Fernández, Amb DNI 36.478643-8, en
amb C'l'F 808843021'
S.1.", amb domicili a l'Avda. Meridiana, 263 de Barcelona,
CERTIFICO:

ínstitucions entre les què es troba la pròpía
-INVESTIGACIÓ
eue l,entitat té coneixement de la voluntat de diverses
I FORMACIÓ EN COMUNICAcIÓ
societar de constitulr la FUNDACIÖ PER A i r
docència i la investigació de la
promoure
la
general
de
EXPER|ENCIAL, entltat que tindrà l'interès
comunlcació experiencìal en tots els seus àmbits'
he decidit formar part de les entitats que constituiran la
Que com a adminístrador únic de la societat
per les facultats
irtrvrsrrcncró r FoRMAcró EN coMuNtcActó EXPERIENCIAL,
FUNDAcTó pER A
d'estudis Roca'
de
centre
en
nom
constitucló
otorgades als poder del meu càrrec, part¡c¡paré en la seva

r¡

s.L.

a Barcelona, a 14 de Gener de 2014'
I per tal que aixl const¡, expedeixo el present certifícat

Juan José

'l

'[

A RGOS
¡ \.\r[

l\r:l\

Na Araceli León Villarroya, amb DNI 46209594-H en qualitat de Secretària del Consell d'Administració,
d'ARGoS CATALUNYA, S.L.", amb domicîli al carrer Consell de Cent, 333, 8s de Barcelona, amb C.l.F
85864s995,
CERTIFICO:
I
o

¿l

d
vì

z
F:

5

I

s
u

Que l'eñtitat té coneixement de la voluntat de diverses ínstitucions entre les què es troba la pròpia
societat de constÍtuir la FUNDACTÓ PER A LA tNVEsTlcAclÓ r FoRMAcrÓ EN coMUNtcAclÓ
EXPERIENCIAL, entitat que tindrà I'interès general de promoure la docència ila investigacÍó de la
cornunicació experiencialen tots els seus àmbits.
Que en la reunió del Consell d'AdministracÍó, celebrada a Barcelona el dia 1611,2/20L3, es decîdí PER
UNANIMITAT formar part de les entitats que constituiran la FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ
FoRMACIÓ EN COMUNICACIÓ EXPERIENCIAL i s'autoritza al President del Consell i Conseller-Delegat en
Sergi Pina León, pertal que participi en fa seva constitució en nom d'Argos Catalunya, S.1..
I

u
3

Il.
à
:.?

á
d

lper tal que aixíconsti, expedeixo el present certificat a Barcelona, a 16 de desembre de 2013

T

d

i

:Ë

La

Secretària del Consell

o
ú

*
È

Vist-i-plau del President del Consell

J
a
2

¡
f

I

Conscll dc (lcnt, 333, li" t.)ll(rO7 lJarcclorur 'f el. 93 4tì7 28

www.afgos,es

80

Fax 9.1 487 .i I ()3

+

ARGOS
( 11ì_:it

l I tll{

¡

i Conseller
President del Consell d,AdministraciÓ
amb DNI 4624o745Gen qualitat de
amb
Barcelona'
de
domicili al carrer Consell de Cent' 333 8s
Dele.at d,Argos Catalunya, S.1., amb
número de CIF 858645995

En Sergi Pina León,

CERTIFICO:

'I=

PER A LA
l'article 17 dels Estatuts de la FUNDACIÓ
previstes
facultats
les
de
virtut
Que en
-en
com a patró de la mateixa a en
CòMUNICACIÓ EXP€RIENCIAL' nomeno

ó

'NVEST.GACIó
Serg¡ Pina León, amb DN|46240745G

=
!

d'abril, del llibre tetcer del codi
332-3,zde la Llei 4/2go8,del 24
D,acord arnb el que estableix l,article
a l,article referenciat
patronat compteix amb el requisits concretats
civit de Catalunya, el membre del

I FORMACTó EN

E

ri

c
¡l
s

anteriorment

E

I
g
¡t
È

lpertalqueaixlconsti'expedeixoelpresentcertificataBarcelona,a16dedesembrede2013

L
ií

lj
E

d

:
il
I

Sergi Pina León

!I

¡-t,

I

4
"€
È

è
..¡

ìI
ot
p

CorrrclldtlCcnr.333'8"0801)Tllarcelo¡rd.fel,934tl72tl8(}F¡x93.tt}751()3
www.argos.es

dL Sutttander
(cP 08018) y
BANCO SANTANDER , S.A,, Sucursal 0522 sita en c-Andrade, 15 de Barcelona
y
Don Alfonso
en su nombre y r"pr""åntación Don Javier Juliå Martínez con DNI 35026755D
t;p"r García óon bttt 3692s452c en su calidad de apoderados

qERnElcA

efectos
Jurld
oficina 0522
GottluNlGAC
Que a
Persona

ingresos:

IR

el CÓdigo Givilde Cataluñe (Libro-Tercero obado for la Ley4/2008' de 24ebril' en esta
A l-A lNvEsilcAcÉ I FORlllAclÓ EN

TlTUclÓ ' s€ han efectuedo los siguientes

El dia 16 de Enero de 2014 por CoNGREGACÉ RELlGlosAIA HERMANAS
CANtidAd dE

.¡

:

CAR]UIELITAS DE SAN JOSE CURIA GENERAL CIF ROEOOI65C
1.O12,-€,( mil setenta Y dos,euros).

:
E

E

I

ingreso' se entregan en
Tales Cantidades, sagrln nos manifieStan las Pefsonâs que realizan el
do¡clonat dtnenrìa pa¡¿ ia constituciön de la fundación de
concepto de

õ

s

aportaciön

reierencia.

6'

5
E

conformidad mediante la firma
Y para que conste y a petición d.el aportantÊ , que ma¡ifiesta Eu
16 de Enero de 2014'
presänte
Barcelona,a
en
del presente documerio, exiedimo's la

.\
.it

Banco
pcdors

, S.A

FIRMA DEL

T

i

:r

Nota:

dc la Fundaciôn en constituclón y sôlo
Êl aportante conoce que el ingreso se ha efec,tuado a nombte para
ello,
õ""õ;ãiap"*rlet rmpoàe däl masmo tas personas autofizsdas

dL Sutrtander
BANCO SANTANDER, S.A., Sucursel0522 sita en C-Andrade, 15 de Barcelona (CP 08018) y
en su n-ombre y reprêsentación Don Javier Julià Martínêz con DNI 35026755D y'Don Alfonsó
Lopez Garcia con DNt36g2B452C en su calid¡ d de apoderados

CERTIFICA
Que a efecto$ de lo dispuesto en el articulo 331.6 del Gódigo Civil de Cataluña (Libro Tercero Persona Jurfdica, Asociaciones y Fundaciones) aprobado por la Ley4l200B, de âl abrit, en esta

oficlna o522 y_a nombre de: FUNDAcÉ PER A LA tNvEsTtGAcÉ I FoRmActó en
CoilIUNICACó EXPER|EI,ICIAL, EN CONST|TUCÉ , se han efectuado los stguientes
lngresosl
ã
ùi

{
:

El dia 16 de Ensro de 2o'|,4 por JAVTER SALLA GARctA NtF 465245414 la
centidad de 1.072,4 ( mil setenta y dos,euros).

I

Tales cantidades, según nos manifiestan las personas que realizan el ingreso, se entregan en
concêpto de aportaclón dotacionaldinenña paru la constltueiön delafundación de

;
u
4
E
.v

s

tef¿rencìa.

E.

I

t

Y para que conste y a petición del aportante , que manifiesta su conformidad mediante ta firma
delpresente documento, expedimos la presente en Barcelona,a 16 de Enero de2014.

E

L

?

FIRMA DEL SOLICITANTE

Ë

Banco

A

pod

ii

_î
b

à.

Nota:

El aportantc Êonose que el ingreso se ha efecluado e nombre de la Fundaciôn en constituciön y sólo
pueden dlsponar del importe del mlemo lae personaa autorizada$ para ello.

IL

rS S"tttander
(CP 08018) y
BANCO SANTANDER , S.4,, Sucursal 0522 sita en C-Andrade, 15 de Barcelona
y
en su nombre y representàciOn Don Javier Julià Mertfnez con DNI 35026755D Don Alfonso
Lopez Gercie óon DNI 36928/'52C en su calidad de apoderados

cEBTtFLCA

efectos
Jurid
oficina 0522
COilIUNICAC

Que a
Persona

igo Civilde Cataluña (Libro.Tercero'
porlaLey4Í2008' de24 ab-ril' en esta

lNvEsilcAclÓ I FoRfilAcló ËN
TITUCÉ , se han efectuado los siguientes

ingresos:
a

El día 16 de Enero de 2014 por GONGREGACÉ RELIGIOSA FILLS DE LA
õlcnnot ÈtuíLn, JEsus, ulRn I JosEP ctF R08001soA la cantidad de 1.o72,'

¿

i;

€ ( mil setenta y dos,euroo).

-¿

3

a
I

€
¿

ã
E

se enlregan en
Talee cantidades, según nos manifiestan las persones que realizan el ingreso,
de
lafundecíÓn
de
pan
ia
consti{arc;tín
concepto a" aporaéi1n doø"¡onal dinerania

rcîerencla.
mediante la firma
Y para que conete y a peticiÓn del apoÉante , que manifieste su conformidad
de 2014'
Enero
16
de
presente
Barcelona,a
en
la
expedimoi
Oél pres'ente documerito,

+

F

FIRMA DÊL SOLICITANTE

Ë

B

T

Banco

Y

i!
.!

L1

poclers

lÀ I

I.

i

Notå:

de la Fundación en constituciôn y sÓlo
El Epoftafìlc conoce que el lngrcso se ha efectuado a nombrc
personas
eurorizadas para ello.
olt iirporte dãl m¡smo las

il;íõ;ãËpr*r

dù, Srtttander
Barcelona (cP 08018) y
BANCO SANTANDER , S.4., Sucureal0522 sita en G-Andrade, 15 de
y Don Alfonso
35026755D
DNI
con
en su nombr" y ,"pr"rèntaòiOn Don Javier Julià Martinez
apoderados
de
¡op"r Garcfa óon'Ol.ll 36928452C en su calidad

cERTtF'CA
Que a efectos
Persona Jurld

Oficina 0522

TITUCÉ

COMUNICAC

'

se han efestuado los siguientes

ingresos:
Ë

*

CONGREGACÉ RELIGIOSA ttlllNl[lA
IE
coNGREGAcþN óÊ $ERvAs DEL SAGRADO CORAZON CIF ROSOOO¡IAI
cantidad dø 1.072,4,( mil setenta y doc,euros)'

Et día 1ô de Enero de 2014 por

ú

I
ú

que realizan el ingreso, se entregan en
Tales cantidades, según nos manifiestan laE pelsonas
p"n ia co tstítuclón da lafundaci6n
concepto Ae apor6ci1n dotaclonet ¿inãäia
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mediante la firma
Y para que conste y a peticiÓn delaportante , que manifiesta su conformidad de 2014'
Enero
de
16
del presente oocum"ítõ, ãipeO¡mot la presärite en Barcelona,a
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FIRMA DEL SOLICITANTE
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Nota:

de la Fundâción en constitUciÖn y sólo
El apofiante conoce quc el ingreso se ha efectuado a nombre para ello'

üffiã¡õ"*iiã

¡iÁporrJ ¿Ët mismo las personas Eutorizadas

db Santander
BANCOSANTANDER,S.A.,Sucursal0522sitaenC-Andrade, l5deBarcelona(CP08018)y
en su nombre y representación Don Javier Julià Martlnez con DNI 35026755D y Don Alfonso
Lopez Garcia con DNI 3692B4l52C en su calidad de apoderados

CERfIFICA

electos
Juríd
oficina 0522
COüUNIGAG

igo Civilde Cataluña (Libro.Tercero'
por la Ley 4/200a.' ae!! 3ø1!' en esta

Que a
Persona

ingresos:

lNvEsilcAcó I FoRtlAclÓ E]{

TITUGÉ

'

se han efectuado los siguientes

a
Ë

El dia 16 de Enero de 201¡l por CoNGREGACÉ RELlGlosA tlllsloNERASy

(
cRuzADAS DE LA |GLESIA CtF R2800 237F la cantidad de 1.072,'C mil setenta
dos,euros).
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ingreso, Se enhegan €n
TaleE cantidades, según nOs manifiestan las personeg gue realizan el

.o

concepto ae

1'

rcfe¡encía.

Þ

aponaétín dotsrcional dlnen¡ia para la co¡¡stituctón de lafundacÎón de

*'

mediante la firma
Y para que conste y a petición del eportânte , que ma¡ifiesta su conformidad
de 2014'
Enero
16
de
¿dl presente e ocumenió, expedimo's ta presente en Barcelona,a
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FIRMA DEL SOLICITANTE
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¡ioclers,
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Nota:

9n constilución y sólo
El aportgnte conooe que al ingreso ee ha e{ec{uado a nombre de la Fundación

puÀåãnîl.poner del lrnporte dËl mismo lss persones autorlzadas

påf

ello.

dlt Srntander
BANCO SANTANDER , S,A.,

Sucursal0522
J

de Barcetona (Cp 0S018) y
3S0267S5D y'Don Alfonso

en su nombre y representación Don Javier
Lopez Garcia con DNt 3692E4S2C en su cal

CERTIFICA
,6 del Código Civil de Catatuña (Libro Tercero aprobado por la Ley4l200E, de 24 abril, en esta

tngrosos:

ER A LA INVESTIGACÉ I FORÍIiACÉ EN
TllUClÓ , se han efectuado los siguientes

I

ts

a
¿

J

Eldia 16 de Enerode 2014 porCENTRE D'EsTUDts RocA, s.L. clF 808843021 ta
cantidad da 1.O72,.€, ( mll setenta y dos,euros|.
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Teles cantidadee, según nos manifiggtan las pêrsonas que realizan el ingreso,
se entregan en
concepto de aporfã,ción dotæional dlnerarìa para la consfitudíiAe
øfundación de

reførcncia.
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Y para que. conste y a petición del aportante , que manifiesta su conformidad mediante
la firma
del presente documento, expedimos la presente en Barcelona,e 16 de EnEro
de 2014,
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Nota:

El epÞrta.nte conoce que el ingreso Be he efecluedo a nomb¡e de la Fundación en oonstitución y sófo
pueden disponer del ¡mporrs der migmo las personas autorÍzadas para ello.

BO

dlt Sutttander
BANCO SANTANDER , S.4,, Sucursal0522 sita en C-Andrade, 15 de Barcelona (CP 08018) y
en su nombre y representación Don Javier Julià Ma¡tlnez con DNI 35026755D y Don Alfonso
Lopez Garcia con DNI 36928452C En su calidad de apoderados

CERTIFICA
Que a efectos de lo dispuesto en el artfculo 331.6 del Código Civilde Çataluña (Libro Tercero Persona Jurídica, Asociaciones y Fundaciones) aprobado por la Ley 4/2006, de24 abril, en esta
Oficina 0522 v a nombre de: FUNDACó PER A LA INVESTIGACÉ I FORTACÉ EN

coiluNlcAcíÓ expenENctAL, EN GoNSTITUCó , se han efectuado los siguientes
ingresos:
Ê

El dla 18 de Enero de 2O14 por ARGOS CATALUNYA,S.L. CIF 858Ê4õ995 la
canüdad de 1.O72,4 ( mll setenta y dos,euros).

¿
a
È
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Tales cantidades, según nos manifiestan las pênlonas que realizan el ingreso, se entregan en
concepto da apoftación dohctonal dlneraria pare Ia constituclön de lafundación de

"Ë

relerencla.
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Y para que conste y a petición del aportante , que manifiesta su conformidad mediante le firma
del presente documento, expedimos la presente en Barcelona,a 16 de Enero de 2014.
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FIRÍIJIA DEL
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Nola:

El aportante oonoce que el ingreso se ha efecrtuado a nombre de la Fundación en constltuclón y sÓlo
pueden disponer del importe del mis¡¡o las personas autorizedae para ello.
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Generalitat de Catalunya
o"pattament de Justlcia
Diroccló Generel de Dret
i d'Entitats Jurídlques

Carla Francitorra de

Font ,

Cap del Servei de Coordinació Tècnica

i

Assessorement

d'Entitats de Dret Públic,

Certifico: Que en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, no consta
inscr1a cap entitat amb la denomineció FundaciÖ per a la lnvestigació i Forrnacló
en Comunicaoió ExPeriencial,

l, perguè en prengueu coneixement ltinguÍels efectes que cofresponguln, expedeixo aquest
certlficat a petició de la persona interessada.
Barcelona, 29 de novembre de 2013
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d'Entitäl¡
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ADVERTIMENT:

Aquesla comunicaclô de dades de caràcter personal c¡ fa en el marc d'un aÇte adminislratlu de certilicació,
conglituelr una ocssiô de dede¡ previsla per ltei i con¡cntida per la persona lnteressada i no provó d'una funt
accessible al públìc, ùal com s'eetábbix a la Llei orgånica 16/1999, de '13 de descmbrç, d€ prol€cció de dades dê
caråc'ter personal-

S'advefleix gue equesta llel no pennet un tracilam€nl post€rlor de lee dades de caràc{er personal recollides en
aquesl certiflbat sense cl consentlment de la persona inleressada I que eUla reoeptor/a de le¡ dades de caràcte¡
personal e'obliga, pel sol fet de la oomunicació, a l'observança de les disposicions legale de l'eçmentada llei'
Pa¡r Clar¡¡. 81
0ð010 Srrcalona
TÊ1. 93 318 ¡11 00
Frx gS 0t6,ll 30

dsdrl.dlBgBncrt.cet

!¡i{rw. Eenc€1, cEUlu gtlcla

1t1
Ooc{m€nt ol6cl.òn¡c admlnistr!Ùu gt¡anlit a
dc Carl¡ficació, !a polft¡cå de ¡ionãturt tpl
à6rre¡ sdm¡ô¡strât{ui i de lq¡ n¡ñih¡teclons
Dlrocdó Gàn6ral de Dret ¡ Enl¡tâts Juridique8 d€l

Dêp

Documênl: P0408ft8w1 3f482
gèncle CBtrltnâ

oþclrònice d.l3

Electtònlc ds lô
dÊ CålÐlúnya'.'

AROUEelISBAT.DE BARCELONA
DELEGACIÓ EPISCOPAL
PER A I-A VIDA CONSAGRADA

FRANcESC PRIETo RoDnío t)Ez'
DE VIÐA CONSAGRADA'
DELEGAÎ EFISC'OPAL PER ALS INSTITUTS
BARCELONA
SECULARS DE UAROUEBISBAT DE
{NSTfTUTS
I
VIDA
¡EOS-ròùCN
SOCIEÍAT5 DE

CERflFICO:

el dla
Perquè consti, signo el present a Baraelona'
rB de febrer de zoo9.

5
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NOTARIALES
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI\4ENTOS

BT395t-568

NoTA.- L,estenc jo, eI Notari, per fer constar que deixo
unit a aquesta matriu, €I present foli de paper timbrat

notarial-, €D què consta Ia liquidació de I'aranzel' d'acord amb el- que disposa Ia L '8/89, de 13 d'abril y R'D'
I.426/sgrdelTdenovembreperelquats'aproval'aranzeL dels notaris. EN DONO FE'M. Gimeno. Rubricat.
APLTCACIO ARANZEL

Base de càlcul
Números d'

aranzel

1.8/89 Y R.D.I.426/89

valors declarats
2, 4 ,5 r 6, i
'7

Drets aranzelaris segons factura
Aquest foli es protocol 'LíLza de conformitat amb les
disposicions esmentades, sense perjudici de Ia corres
ponen! revisió' cas de variació fiscal- de Ia base

de

cálcul.

ESPRIMERAcoPIAEXACTAdeIaSeVamatriu,ambJ-aque
concorda i que expedeixo, )o, el- Notari autorizanf' a
B1

H

ansBarcelona, el vint de gener de dos mil catorze' a
tancia de la ,IETJIIDACIO''PER A LA II{\¡ESTIGACIó I FORI'fACIó
folis
EN COMUNICACIó EXPERIENCIAI'T, êû quarante-quatre
en
de paper timbrat notarial,el present i els anteriors
ordre correl. latiu i un foli mes per la consignació de
notes d'oficines publiques' EN DONO FE'-

795
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Agàncla lilbutàrlr
dsCqtalunya

Delegacló Terrltollal

a BarceloF

de 2014
Lloc i data: Barcelona, 2? de Gener
Documenl:
Nrlm' de presenlació: zornooooo¿a¿o
de
Per la declatació liquidació
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PAPEL

PAFA OOCUÑIENTOS NOTARIALES
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lmpost sobre transmissions patr¡mon¡als
i aðtes jurídics documentats

O O Agència Tributària

CPR: 9057623
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Espai reseNat per a l'Admin¡strac¡ó
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I

Total
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Adreça electrònica

Telèfon

Percentatge

(4) Data de naixement
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Cognoms i nom o raó social
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Número Esc. Pis Porta
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.i,¡ ilri'l'(l
Municipi

Codi postal
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tl¡i iìì.i/.

Data de naixement

Pais
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Dades del document
Número de Protocol
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Codi

delatarifa
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Totat a lngressar
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seva que'
El subiecte Dassiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat

i,'"i"Tù ãri"*tãni

/_l

orig¡nar, Presenta una còpia simple que coincideix en

iots els seus termes amb els de l'original.

Cognoms i nom o raó social

Número Esc Pis Porta

Via pública
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Provincia
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Resum de I'autoliquidació

Presentador/a

Codi postal

I(¡l(.lt I
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- E

NIF / CIF

Data del document

ì

lrr:i'

Núm darrera autoliquidac¡ó - Datade presentació - -

(t{ ii

Lloc d'atorgament
r' ¡ /1'r''\

Liquidació complementàr¡a
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Pals

Província
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Prescrit
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Número
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Codi

if,/ i ¡''¡\il'

(3) Via pública
Codi postal

Exempt o
sub¡ecte
bonifìcat
Codi

No subjecte

(5) Data de fa
meritació

País

Signatura del subjecte passiu o presentador/a
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ln g res
Generalitat, compte restringit de recaptació de tr¡buts de la Generalitat
lngrés efectuat en entitat col laboradora, a favor del Tresor de la
En efectiu
Càrrec en compte

o Cod¡ compte cl¡ent
O

zo

lmport

tl
Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

O

@
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Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de

Exemplar Per a la Persona interes sada
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Cod¡ postal
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60000 11 03 708
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Número Esc. Pis Porta Codi postal
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tJ,4RCELON,\
Pafs
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JiSFANYÂ

Municipi

t

]}ÁDÁU)NA

Data de naixement

Percentatge

Notari/ària o autoritat

Notarial

Número de protocol

GII1ENO VALfiNl'IN'-(ì.¿lMÄX0, Mr\RI¡\¡iü JOSti
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Data del document

Lloc d'atorgament
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Administratiu
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Desc¡lpc¡ó de I'operació
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Adreça electrònica

Cognoms i nom o raó social
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(4) Data de naixement
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Via pública

Número Esc. Pis Porta

Codi postal

Provfncia
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Signatura del subjecte passiu o presentador/a
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lngrés efectuat en entitat col'laboradora' a favor del Tresor de la Generalitat, compte
restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

o
xo
F Càrrec en compte

c
o Cod¡ comptecl¡ent
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En efectiu
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Entitat

,

I

Sucursal

o
@
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Número de compte
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F
document no té

sense la cert¡ficació mecànica de

Carta de pagament

Número de justificant
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Dades dels béns
Província / PaÍs
Municipi

de

bé

Via pública / Nom del Paratge

Descripció del bé

m

Codi postal

Escala, pis / Parcel la

Número / Polígon

Ha

1

Tipus de

bé

Via pública / Nom del Paratge

DescriPció del bé

Autoliquidació

Base

lgarañties hipotecàries i altres)

I

Base liquidable

lnteressos

%A

,

Costes

1ì(ì.iil(r,{il)

E

tr-tr .

t

Principal

F{j"(lií},';.iii

tr

imposable
-

Valor declarat de la

Desqlossament de la base imposable

(l

''

lBl ' | "

Reducció

Ha

Valor total declarat del bé

Referència cadastral

m'

Codi postal

Escala, pis / Parcel'la

Número / Polígon

Codi de la tarifa

Valor declarat de la

Valor total declarat del bé

Referència cadastral

Altres

ivalors

()t
Tipus ¡mposit¡u

I

o/o

€ per cada

a

Resta

@

fins a
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Total
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Oe

fins a

al

%@

Grandeses i tltols nobiliaris

Quota fixa

(marqueu amb una X)

Total

Quota segons modalitat a) b) c) o

quota

Quota resultant

tr-B-E

E

demora

E

zo
o
ts

Total a lnsressar

l i,
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%E

RecàÍec

o

@

,

il't
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Bonificació de la

lnterêssos de
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O) E

E'El*El
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Exemplar per a la persona interessada

Cognoms i nom
:'ì:t,i).'l :tì,il .r'i il,i'il, ir

Subjectes passius

Número de justificant
ì.)tll

i

,'r,

i:ì...
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600

(en el cas de disminucíó de capital, les persones sòcies)

NIF / CIF

Telèfon

Adreça electrònica

Percentatge

Data de na¡xement

Telèfon

Adreça electrònica

Percentatge

Data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

Percentatge

Data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

Percentatge

Data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

Percentatge

Data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

Cognoms i nom o raó soc¡al
Via pública

Número Esc.

Cod¡ postal

Municipi

Pis

Província

Porta

País

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública

Número Esc. Pis Porta

Codi postal

Municipi

Provincia

País

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó soc¡al
Via pública

Número Esc. P¡s Porta

Codi postal

Municipi

Província

País

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública

Número Esc. Pis Porta

Cod¡ postal

Municipi

Provfncia

Pals

NIF / CIF

Cognoms i nom
Via pública

Número Esc. Pis Porta

Codi postal

Municipi

Provfncia

Pafs

;Transmitents

les persones

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social
Via

Número Esc. P¡s Porta
I'

Codi postal

, il ¡ì i.ì

'ìil l

i'i(lÅ

i:

,), (i

Municipi
L{ ì;.r

¡

Percentatge

Provfncia
!

¡\ ,.1

I

Pafs

'1

i ¡ ,,\

NIF / CIF

Telèfon

Cognoms i nom o raó social

iliilir.i¿ili\:j IAiìi'1jìt _t'L'i:ì i)Ìj

Data de naixement

t.; : .i

Adreça electrònica

:; " .ti)rjr,

Número Esc. Pis Porta
itl I j

l?i iï'?i .r

Data de naixement
País

r

NIF / CIF

Cognoms inomoraósociat

n
r\ìi(
,il,ìL
() () it /: ,i
itl i,l iijr\ il()t,iiìiì. irí- ii Li.iir\/¡\5ì i)iai lr,,iíì;i

Telèfon

Adreça electrònica

Número Esc. Pis Porta
Data de naixement
Codi
1.

i

postal ..
,..)

._) i i

i;

tun'1j01,:

País

NIF / CIF

oo
zo
o
@

o

Telèfon

Adreça electrònica

Cognoms i nom o raó sociel
Número

Esc.

Pis

Porta
Data de naixement

Codi postal
,-1,

k ,

i',.1,.:.,

Pàgina ,

¿r,

d

País

(oi ompleneu més d'u¡r full arirrex, llul¡¡e¡eu-lt¡s correlailvament)

Exernplar per a la persona interessada

Ref:

1

390821 41 2002

v2.6'0

Número de justificant

Cognoms i nom

NIF

FUNDACIO INVESTIGACIO I FORMACIO EN COMUNICACIO

G66209008

Subjectes PasslLls

"'

6060821412003

600

sòcies)
(en el cas de disminució de cap¡tal, les persones
Telèfon

Adreça electrònìca
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