ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS

CAPÍTOL I. REGIM JURÍDIC.
Article 1.- Nom.- La “FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS” és
una Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
que es regeix per aquests Estatuts.
Article 2.- Personalitat,- La “FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA JORDI
CLOS” és una persona jurídica amb capacitat d’obrar plena per aconseguir els
seus fins, sense més limitacions que les establertes en aquests Estatuts i en
les disposicions legals.
Article 3.- Domicili.- El domicili social de la fundació està situat al carrer
València, 284, baixos, de la ciutat de Barcelona.
El domicili podrà variar-lo el Patronat, dins del territori de Catalunya, de
conformitat amb les disposicions legals.

CAPÍTOL II. FINS, ACTIVITATS, MITJANS I BENEFICIARIS.
Article 4.- Fins, activitats i mitjans.- La Fundació tindrà com a fins la
promoció i difusió de l’art en general i l’arqueologia. S’exerciran principalment a
Catalunya.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries 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 terme la finalitat
fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu,
s’enumeren a continuació:








Visites guiades i tallers infantil i juvenils
Cursos i tallers al Campus Arqueològic
Cursos, conferències i tallers
Exposicions temporals
Exposicions itinerants
Excavacions arqueològiques
-Edició de llibres sobre l’art i l’arqueologia
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Totes les activitats de la Fundació seran desinteressades, excloent
qualsevol ànim de lucre.

Article 5.- Beneficiaris.- L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel
Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que
reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de la població
atès per la Fundació, demanar el servei que la Fundació pugui oferir i que
compleixi els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el
Patronat.
Article 6.- Aplicació de Recursos.- La Fundació ha de destinar al compliment
des fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres
ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment
diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha
d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes,
operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la
legislació aplicable.

CAPÍTOL III. REGIM ECONÒMIC.
Article 7 .- Dotació.- La dotació de la Fundació estarà constituïda pels
béns i drets que s’especifiquen a la Carta Fundacional.
No obstant això, podrà incrementar-se amb altres béns i drets que la
Fundació adquireixi amb aquesta destinació, per a qualsevol títol.
En cas que les aportacions, herències, llegats i subvencions no
estiguessin específicament adscrites a la dotació de la Fundació, el Patronat
podrà decidir, segons el seu criteri, entre intregrar-los a la dotació o bé
destinar-los directament a la realització de les finalitats fundacionals d’acord
amb el que disposa la Llei.
Article 8.- Afectació del Patrimoni.- Els béns i les rendes de la
Fundació s’entenen afectes i adscrits, de manera directa i immediata a la
realització de les finalitats fundacionals.
L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la consecució dels fins té
caràcter comú i indivís, és a dir sense assignació de quotes, parts, iguals o no,
de capital i de rendes de la Fundació a cada un d’ells.
Article 9 .- Ingressos.- La Fundació portarà a terme els seus fins amb el
producte de les rendes del seu Patrimoni, amb els donatius que rebi per aplicar
directament a la seva realització, amb els ingressos procedents dels serveis
que pugui realitzar la Fundació i amb altres que es poguessin obtenir per
qualsevol causa.
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El sobrant dels ingressos de cada exercici, en cas que n’hi hagués,
podrà ésser capitalitzat segons acordi el Patronat, dins els límits establerts per
la legalitat vigent.
Article 10.- Exercici econòmic.- L’exercici econòmic serà anual,
iniciant-se el primer de gener de cada any i finalitzant el trenta-un de desembre
següent. El primer exercici econòmic començarà en la mateixa data de
l’atorgament de l’escriptura pública de constitució i finalitzarà el trenta-ú de
desembre següent.
Article 11.- Documentació preceptiva.- La Fundació ha de portar un
llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici
econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar
el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els
recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les
societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de
participació.
Així mateix, a la memòria també s’informarà sobre les declaracions
responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte.
El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament
de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista
legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el
termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

CAPÍTOL IV.- PATRONAT.
Article 12.- Representació, direcció i administració.- La
representació, direcció i administració de la Fundació correspondrà al Patronat.
La representació de la Fundació comprendrà totes les facultats necessàries per
a la realització de la finalitat fundacional i, per tant, per a celebrar tota classe
d’actes i contractes sobre els béns immobles i mobles que constitueixin el
patrimoni fundacional dins les disposicions estatutàries i legals, per a decidir les
activitats fundacionals, i per a escollir els beneficiaris.
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En concret, i a títol enunciatiu i no limitatiu, serà competència expressa
del Patronat:
a) Realitzar tot tipus d’actes, de negocis jurídics, tant d’administració
com de rigorós domini, sobre tot tipus de béns mobles, immobles i
valors.
b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i
qualsevol altre producte o benefici derivat dels béns que integren el
patrimoni de la Fundació, així com els rendiments obtinguts en el
desenvolupament dels seus fins.
c) Efectuar tots els pagaments necessaris per a atendre les despeses
d’administració, finançament i protecció del patrimoni i de les rendes
de la Fundació.
d) Realitzar tot tipus d’operacions amb entitats bancàries, de crèdit i
estalvi, com la d’obrir, seguir i cancel.lar comptes corrents, d’estalvi i
de crèdit, subscriure tot tipus de contractes de crèdit i dipòsit en
metàl.lic, valors i imposicions a termini, tot interpretant-ho àmpliament
i sense cap limitació.
e) Admetre i acomiadar personal.
f) Aprovar l’inventari i els comptes anuals..
g) Representar en judici i fora d’ell a la Fundació, mitjançant
Procuradors o altres apoderats que podrà nomenar mitjançant
l’atorgament dels oportuns poders, davant qualsevol autoritat, Jutjat,
Tribunal, Dependències de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya,
Província o Municipi, i qualsevol altre organisme.
h) Interpretar els Estatuts, desenvolupar-los mitjançant
reglamentàries i modificar-los d’acord amb les Lleis.

normes

Per a l’execució dels actes anteriors caldrà complir, en aquells casos en què
així ho estableixi la legislació vigent, amb el deure de comunicació al
Protectorat, presentació de declaració responsable o autorització prèvia del
protectorat, segons escaigui.
Article 13 .- Delegació.- El Patronat tindrà la facultat de delegar les
seves funcions en altres òrgans o persones de la Fundació sempre que
legalment pugui fer-hoArticle 14.- Composició.- El Patronat estarà format pel nombre de
persones que en cada moment acordi el propi Patronat, entre un mínim de tres
i un màxim de nou. Podran ésser designats patrons persones físiques i
jurídiques.
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El primer Patronat serà el designat pels fundadors en l’escriptura
fundacional, tenint els seus membres la consideració de patrons vitalicis.
Únicament cessaran en el seu càrrec de patró vitalici quan ho demanin
per la seva pròpia voluntat.
Article 15.- Patrons no vitalicis: Nomenament i renovació.- Els
patrons no vitalicis seran nomenats pel Patronat, per un període de cinc anys i
reelegibles per igual període.
Aquests nous patrons podran ser cessats per acord de la majoria
absoluta del Patronat o quan ho demanin per la seva pròpia voluntat.
Si quedés vacant un lloc del Patronat abans de finalitzar el termini
establert, es nomenarà el seu successor pel temps que li restés a qui haguera
substituït.
Article 16.- Càrrecs.- El Patronat escull d’entre els seus membres un
President, que ho serà entre els membres vitalicis, i un o dos Vicepresidents.
El Patronat podrà designar un Secretari no-patró, amb veu però sense
vot, el qual s’encarregarà de les funcions pròpies de redactar les actes de les
sessions i aquelles altres facultats que s’estimin convenients. El Secretari nopatró té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el
Patronat. En cas de no designar-se aquest Secretari Tècnic, es nomenarà un
patró, perquè exerceixi les funcions pròpies del Secretari.
Les funcions de cada càrrec seran les habituals del President i del
Secretari dels òrgans col.legiats, i les altres que assenyalen aquests Estatuts o
bé els confereixi el Patronat.
El President del Patronat exercirà permanentment i en funció del seu
càrrec la representació del Patronat front a tercers. Els Vicepresidents
substituiran al President quan aquest es trobi impossibilitat per exercir les
seves funcions pròpies, i l’ajudaran sempre que aquest ho sol.liciti.
Article 17.- Reunions i manera de prendre acords.- El Patronat es
reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos.
La convocatòria la realitzarà el President per iniciativa pròpia i sempre
que, indicant amb claredat els temes a tractar, ho sol.liciti una quarta part dels
membres del Patronat. En aquest darrer cas, s’haurà de convocar la reunió
amb la urgència que requereixin els assumptes a tractar i, en tot cas, dins del
termini dels quinze dies següents a la recepció de la petició.
El Patronat quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la
majoria dels seus membres i prendrà els seus acords per majoria simple de
vots dels seus assistents, llevat que per lleis o per aquests estatuts s’exigeixi
una majoria qualificada. A cada patró li pertoca un vot, i en cas d’empat serà
decisiu el vot del President.
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Els Patrons podran delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, en un
altre patró.
No obstant això, si aquest quòrum no s’aconseguís, el Patronat quedarà
vàlidament constituït en segona convocatòria si hi assisteixen un terç dels
patrons designats, sempre que s’hagi convocat aquests patrons per a la
celebració de reunió en segona convocatòria, havent de transcórrer vint-iquatre hores entre la primera i la segona convocatòria.
No serà necessària la convocatòria quan hi siguin presents tots els
membres de l’òrgan de govern i aquests acceptin per unanimitat la celebració
de la sessió.

El Patronat es podrà reunir excepcionalment mitjantçant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física
dels patrons. En aquests casos serà necessari garantir la identificació dels
assistents a la reunió, la continüitat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir
en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al
lloc on es trobi el President. 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 l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar a la
reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
Excepcionalment i en cas de que es consideri oportú pel President, es podran
adoptar acords mitjantçant l’emisió del vot per correspondència postal i/o
comunicació telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de
vot, quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat. A
tals efectes el Secretari del Patronat farà constar en acta tots aquests extrems i
annexarà a l’acta els documents relatius al vot emès per correu postal i/o
electrònic. S’entèn que l’acord s’adopta en el lloc del domicili de la Fundació i
en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos.
Si un patró deixés d’assistir a quatre reunions consecutives del Patronat,
degudament convocades, aquest òrgan interpretarà aquella absència com a
dimissió del patró. Les convocatòries seran cursades amb cinc dies
d’anticipació per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de l’interessat.
Tot allò anteriorment establert no serà d’aplicació en els supòsits de
modificació dels Estatuts o extinció de la Fundació, casos en els quals s’ha
d’atendre a allò que disposa el Capítol V dels presents Estatuts, així com en el
cas de l’adopció de declaracions responsables, que haurà de ser acordada
amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar
els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.

6

Article 18.- Actes.- De cada sessió el Secretari aixecarà un acta que
contindrà la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords presos.
No haurà d’expressar les opinions dels patrons, excepte en el cas que algun
d’ells ho demani expressament. Les actes hauran d’ésser aprovades pel
Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la
pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la
seva adopció, excepte si es preveu expressament a l’hora d’adoptar l’acord,
que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria
tenen força executiva des del moment de la inscripció. Les actes aprovades
seran transcrites al llibre corresponent i seran signades pels qui hagin exercit
les funcions de President i Secretari.
El Secretari, amb el vist-i-plau del President, certificarà les actes i els
documents de la Fundació sempre que li ho sol.liciti una persona autoritzada
per fer-ho.
Article 19- Gratuïtat del càrrec.- El càrrec de patró és gratuït, encara
que se’ls podrà reembossar les despeses justificades que els ocasioni el
càrrec.
Article 20.- Regles per a evitar conflictes d’interès.- Els patrons i les
persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda
suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la
fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a
terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable, i l’ha de
presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent,
d’acord amb el que disposa l’article 332-13 de la Llei 4/2008. La declaració
responsable ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.
Els patrons han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe
o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans de que el Patronat adopti un
acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l’interès
de la Fundació, el patró afectat ha de proporcionar al patronat tota la informació
rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.
En qualsevol cas, els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, estan obligats a:
a) exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat
absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació
obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir
un benefici econòmic.
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c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi
tingut coneixement per la seva condició de patró.
d) No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin
estar directament relacionades amb les activitats de la Fundació, llevat
que prèviament hagin estat autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi
presentat la prèvia declaració responsable, i informe tècnic, si s’escau, o
en el seu cas es comuniqui o autoritzi el Protectorat.
e) No adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat
relacionada amb les de la fundació, llevat que prèviament hagin estat
autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia
Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, o en el seu cas es
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.
f) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats
participades per la Fundació, llevat que prèviament
hagin estat
autoritzats pel Patronat, en el seu cas s’hagi presentat la prèvia
Declaració Responsable, i informe tècnic si s’escau, o en el seu cas es
comuniqui o autoritzi pel Protectorat, quan així ho exigeixi la llei.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ. DISSOLUCIÓ.
Article 21.- Modificació dels Estatuts.- Per a modificar els presents
Estatuts serà necessari l’acord del Patronat, adoptat per la majoria de dos
terços del total dels seus components i de conformitat amb els requisits
establerts a les Lleis.
Article 22 .- Dissolució de la Fundació.- La Fundació només es dissoldrà
per:
La impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves
finalitats, ja sigui per la pèrdua del Patrimoni o per qualsevol de les altres causes
que siguin d’aplicació, previstes a l’article 335-4 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
La dissolució de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n'haurà
de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat
fundacional expressa o presumible.
Article 23.- Destinació dels bens sobrants.- Acordada la dissolució de
la Fundació, amb el vot favorable de dos terços dels membres del, els béns que
integrin el Patrimoni resultant de la liquidació, seran destinats a aquella altra
entitat que determini el Patronat, pública de naturalesa no fundacional, o privada
sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès general similars a les de la fundació,
i que a la seva vegada sigui beneficiària del règim fiscal especial establert a la Llei
49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge.
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Article 24.- Autorització.- L’adjudicació o la destinació del patrimoni
romanent ha d’ésser autoritzada pel Protectorat abans que no s’executi.
Per a l'execució dels actes a que fa referència aquest capítol V serà
necessària l'aprovació del Protectorat.
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