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CARTA FUNDACIONAL
A Mans de Rei, a 15 de juny de 1995.
1.- FUNDADORS
Es reuneixen, amb caracter de Fundadors les persones que es detallen al final d'aquesta carta
fundacionaL Tots ells tenen la capacitat legal necessaria per a constituir una Fundaci6 Privada, i
constitueixen una Fundaci6 Privada sense ',mini de lucre que slanornenara MARE DE DEU DE
MONTSERRAT, FUNDACIO PRIVADA, subjecte a la Llei 1182 de 3 de Marc de
d la Generalitat
de Catalunya, domiciliada a Molins de Rei, carrer Jacint Verdaguer, 98, i que tindra corn a
objecte l'establert en l'article dos del Estatuts fundaeionals. La present Fundaci6, es regira pels
seus Estatuts, escrits en eine foils per les dues
dues planes que s'adjunten amb aquesta carta, i en el
no previst en els mateixos, per la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya.
2. DOTACIO DE LA FUNDACIO
La dotaci6 inicial de la Fundaci6 es de 5.000.00(15.000.00(1 pesetes, fruit de les aportacions privades que
es detallen
etallen al final d'aquesta carta fundacional, amb el nom de les persones que fan l'aportaci6,
totes en efectiu metalic.
3. COMPOSICIO DEL PATRONAT
Els reunits nomenen Patrons de la Fundaci6 als segilents senyors, amb la designaci6 de carrecs
que tamht a continuaci6 s'expressa:
Patrons rnembres de l'Associaci6 de pares:
− JOAQUIN RODRIGUEZ HARO
− ROSA MARIA SABATE CIFRE
- XAVIER FERNANDEZ PONCE
− SAMUEL RISQUEZ DIAZ
− JOAN ANDUCAS PONS
− GABRIEL VIDAL CASTELL
Patrons membres del sector professional del Centre Docent:
− NURIA MARTINEZ LOZANO
− NURIA RODRIGO SABATE
− MONTSERRAT COLL CANDELA
− SOCORRO VICENTE SANTIAGO
− TERESA GONZALEZ GARCIA
− MONTSERRAT MERCADO PUJOL

Tots ells, presents a l'acte accepten el carrec i prorneten cumplir els deures inherents be i
fidelrnent, aixi corn no trobar-se inclosos en causa legal d.'incapacitat o incompatibilitat.
Els anomenats, donant a aquest acte el caire de primera sesid del patronat que per unanimitat
acorden cel.lebrar, prenen l'acord per unanimitat de designar corn a carrecs del Patronat:
P R E S I D E N T: G a b r i e l V i d a l C a s te 1 1 . VICE
PRESIDENT: Maria Teresa Gonzalez Garcia
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Tots ells, presents a l'acte accepten el carrec i prorneten cumplir els deures inherents
fidelment, aixf corn no trobar-se inclosos en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat,
4.- Els fundadors acorden facultar expressament als rnembres del patronat per compareixer devant
de Notari a Ii i efecte d'elevar a ptiblica la constituci6 el'aquesta fundacici i els seus Estatuts.
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ESTATUTS

MARE DE DEU DE MONTSERRAT, FUNDACIO PRIVADA
(Subjecte a la legislaci6 de la Generalitat de Catalunya)

CAPITOL I

DE LA DENOMINACIO, FINALITATS I DOMICILI

Cc rts
ARTICLE I.Denominaci6.- Amb la denominació MARE DE DEU DE
(T) M NTSERRAT es constitueix una Fundació Privada, subjecte a la legislaci6 de la Generalitat
de Catalunya.
ARTICLE 2.Finalitat.- La Fundacia tindra per objecte exercir la titularitat d'un
centre escolar obert a tothom que, sense cap mena d'afany de lucre, complement' l'accio
educativa de la familia, dins una concepci6 cristiana de l'home i del Trion. La activitat del centre
es podra" extendre a tots els nivells no universitaris. La fundacio afavoreix i valora:
− la persona atenent les seves caracteristiques i necessitats
- el creixement dels/les alunmes en els diferents aspectes que integren la seva personalitat.
− l'esperit critic i creador dels/les alumnes.
- els valors que eduquen per la solidaritat, la llibertat
llib
i el respecte.
- el coneixment de la llengua i de la cultura catalanes i el sentiment de pertinenca i extimacid al
pals.
− la sensibilitzaciO pel respecte al medi ambient.
ARTICLE 3.Domicili.- El domicili de la Fundacid sera a Molins de Rei, carrer
Jacint Verdaguer, 98.

CAPITOL IT
DEL REGIM JURIDIC, PERSONALITAT I CAPACITAT DE LA FUNDACIO.
ARTICLE 4.Regim Juridic.- La FundaciO es regeix per la voluntat dels
fundadors manifestada expressament o tacitament en aquests Estatuts i en la Carta Fundacional,
pels acords del Patronat i per les disposicions legals que Ii siguin necessariament aplicables.
ARTCLE 5,- Personalitat.Personalitat. La personalitat juridica de la Fundaci6 comenca en l'instant
rnateix que segons la Llei quedi validament constittfida.
ARTICLE 6.Capacitat.- Per a l'acompliment de les seves finalitats, la Fundaci6
gaudeix de plena capacitat jurldica
jurldica i d'obrar sense cap altre limitaci6 que les derivades dels seus
Estatuts o de la Llei.
A titol enunciatiu i no limitatiu, la Fundaci6 pot adquirir, conservar, posseir, administrar,
disposar, alienar, perrnutar, hipotecar i gravar bens de totes classes; cellebrar tota rnena d'actes
contractes; concertar operacions crediticies; obligar-se
obligar se i renuneiar a bens i drets de tota rnena;
transigir-hi,
hi, promoure i seguir els procediments que fossin
fossin oportuns, oposar-s'hi
oposar
i desistir-ne
exercitar lliurament tota classe de drets, accions exepcions devant dels Jutjats i Tribunals,
ordinaris i especials, organismes i dependencies de l'Administraci6 Ptiblica i qualsevol altre
Comunitat Autonoma, Provincia,
Provincia, Municipi i altres corporacions o enthats, amb l'aprovaciO o
l'autorit.zaci6 que calguin del Protectorat, si es que fossil] necessaries.
CAPITOL ITT
DELS BENEFICIARIS
ARTICLE 7.Beneficiaris.- Seran beneficiaris de la FundaciO totes aquelles
persones susceptibles de rebre ensenyarnent als nivells abans esmentats.
CAPITOL IV
DE LA DOTACIO I REGIM ECONOMIC
ARTICLE 8.Dotaci6.- La dotaci6 de la Fundacio esta constittfida pels bens que
s'especifiquen a la Carta Fundacional. No obstant aixo, es podra incrementar amb posteriritat,
amb altres bens i drets que la Fundaci6 adquireixi amb aquesta destinaciO, per qualsevol titol.
Especialment es preveu que la Fundaci6 podri nodrirse de les aportacions
apo
per qualsevol
titol que puguin fer tota mena de persones fisiques o juricliques i entitats u organismes, ja siguin
o privats.

En cas que en les aportacions, herencies, Ilegats i subvencions, no s'hi
especifiques la 4va adscripci0 al dot de la Fundació,
ndació, el Patronat podra decidir,
a criteri seu, entre integrar-los
integrar
;\

Q)

a la dotacid, o destinar-los
los directament a la realitzacid de les finalitats fundacionals d'acord amb
el que disposa la Llei.
Afectacid del patrimoni.- Els bens i les rendes de la Fundacid
s'entendran afectes i adscrits d'una manera directa i inmediata, a la realitzacid de les finalitats
fundacionals.
ARTICLE 9.-

L'adscripcid del patrimoni de la Fundacid a la consecucid de les seves finalitats, te
caracter conni i indivis; es a dir, sense assignacid de quotes i parts, iguals o no, de capital, i
rendes de la Fundacid a cada un d'ells.
ARTICLE 10.Ingressos.- La Fundacid portara a terme les seves fmalitats amb
el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els donatius i legats que rebi per aplicar
directament a la seva realitzacid, amb els ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar
la Fundacid, amb els ingressos procedents de concessions, distribucio de publicacions,
publicacions periodiques, etc., amb aportacions privades, publiques, i amb d'altres que es
poguessin obtenir per qualsevol causa, i especial ment amb la contribucid que els beneficiaris dels
serveis que presta la Fundacid facin a la cobertura del seu cost.

Els excedents dels ingressos de cada exercici, en cas de que n'hi haguessin, podran sser
capitalitzats, segons acordi el Patronat, dins els limits establerts per la legalitat
legali vigent.
CAPITOL V
DEL PATRONAT
Govern.- La representacid, direccid i l'administracid de la fundacio
corresponen al Patronat, sense perjudici de les facultats de delegacid que ii atorguen les Lleis i
aquets Estatuts.
ARTICLE 11.-

ARTICLE 12.Membres del Patronat.- El Patronat esta format per un minim de
dotze patrons, sempre en numero parch, que wan anomenats de la segiient manera: la rneitat
sergn elegits per majoria simple pel personal dels Centres escolars dels que sera titular la
fundacio, y l'altre rneitat sergn elegits per l'associacio de pares d'aquests centres,

El Patronat inicial es el format per les persones que figurer' en la Carta Fundacional, els
quals entraran en funcions despres d'haver acceptat expressarnent el carrec en els termes
establerts per la Llei.
ARTICLE 13.Renovacid del Palionat.- La renovacid del Patronat s'efectuara cada
quatre anys, peró cada dos anys es renovara la meitat dels membres, sempre respectant la
composicid de parts iguals entre personal dels centres i pares d'alumnes. Excepcionalment el
primer Patronat cumpliri el periode inicial de quatre anys sense efectuar aquesta renovacid
parcial

ARTICLE 14.o incapacitat.

Cessament de Patrons.- Els Patrons cessaran per mort, rentincia

La seva vacant es cubrira per elecci6 feta pel rnateix sistema establert anteriorment, per
part del profesionals dels centres o pares d'alumnes, segons pertoqui.
ARTICLE 15.Carrecs dins del Patronat.- Els mernbres del Patronat elegiran per
majorfa simple un Presidente i Uri Vice-President,
President, que hauran cl'esser un representant dels pares i
l'altre dels profesors. Facultativament podran escollir allies CarreCS que el Patronat consideri
oporni amb la denominaci6 i funcions que estableixi.
Dins del mandat de quatre anys, el carrec de President i Vice-president
Vice president s'intercanviarà als dos
anys.
El Vice-President
President exercira amb caracter general les funcions de substituci6 del President.
ARTICLE 16.extraordinaria.

Sessions del Patronat.- El Patronat es reunira en sessid ordinaria

En sessi6 ordinaria cada 12 mesos, per tal de deliberar i pendre els acords precedents.
En sessi6 extraordinaria, quart aixf ho decideixi el President, 0 be ho sol.licitin almenys tres
dels membres del Patronat. En aquest 6him cas, s'haura de presentar juntament
jun
amb la una
proposta d'ordre del dia.
ARTICLE 17.Acords.- Els acords del Patronat, si no hi ha disposici6 legal o
estatutaria que digui el contrari, es pendran per majorfa dels assistents. Cada assistent t un vot,
si be el del President sera de qualitat en cas d'empat.

\

ARTICLE 18,Quorum d'assistencia.- Per adoptar els acords s'hauran de trobar
personalment la meitat mess un dels membres del Patronat, Ilevat dels casos en que la Llei
aquets Estatuts disposin el contrari i sempre que la convocatoria s'hagi fet per escrit.
ARTICLE 19.Funcions del Patronat.- El Patronat representa la Fundaci6. En
l'exercici de la seva funci6 Ii competeixen expressament:
a)
Realitzar tota rnena d'actes de
de negocis jurillics, tant d'administraci6 corn de rignais
domini, inchis gravar e hipotecar, sobre tota mena de bens mobles, inmobles i valors, sense
altres formalitats que les que s'estableixen en aquests Estatuts i amb l'autoritzaci6, quart sigui
procedent,
nt, del Protectorat
b)
Cobra/ i percebre rendes, fruits, dividents, interessos i utilitats, i qualsevol altres
\ :Productes o beneficis derivats del bins que integren el Patrirnoni de la Fundaci6 i els
rendiments i
1 obtinguts en el desenvolupament dels seus fins.

i

1

c)

Efectuar tots els pagaments que calguin i els que manquin per atendre les despeses
fiecessaries per a l'administraci6, financarnent i protecci6 del patrimoni i les rendes de la

Fundacio.
d)
Realitzar tota mena d'operacions amb entitats bancaries, de credit i estalvi, corn
ara obrir, seguir i caneellar comptes corrents, d'estalvi i de credit, subcriure tota mena de
contractes de credit i diposit en metalic, valors i irnposicions a termini,
termini, tot aixo interpretat
ampliament i sense cap limitacio.
e)
Aprovar les memories, els inventaris, balancos i l'estat de comptes de formulacio
anual obligatoria_
Modificacid, si s'escau, dels presents Estatuts, d'aeord amb les Ileis.
Representar la Fundacid
Fundacid en judici i fora de judici, per mitja de Procuradors o
d'altres apoderats que podra anomenar mitjancant l'atorgament a l'efecte dels poders oportuns,
devant de tota mena d'autoritats, Jutjats, Tribunals, Delegacions, Comissions, Runes, Ministeris,
Magistratures de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, Dependencies de l'Estat, Generalitat
de Catalunya, Provincia o Municipi, i qualsevol altres organismes, tot promovent, instant,
seguint o desistint, expedients, plets, causes o judicis de qualsevol classe.
h) Nornenar i separar el personal que presti serveis a la Fundaciti, i fixar-ne
fixar
lies
retribucions,

ARTICLE20.Delegacki permanent.- El President del Patronat exercira
permanentment i, en funciô del seu came, la representació del Patronat devant de tercers en
totes aquelles actuacions que hagi de realitzar l'organ collegiat, excepte les que stiin indelegables,
corn ara l'aprovacid de comptes i la formulacid del pressupost.
pressupost. Tarnb queda excluida de la
delegacio l'alineació delis bens inmobles i elels valors mobiliaris que no es cotitzin en borsa i
qualsevol altre acte que necessiti rautoritzacid del Protectorat.
En l'exercici d'aquesta fimció delegada, Ii conapeteixen expressarnent l'exercici de les
facultats indicades als apartats b), e), d) g) i h) de l'article anterior.

ARTICLE 21.- El Patronat podil acordar la constitucid d'una o mes executivas delegadas
-.../-,, que dirigiran de manera ordinkria les activitats de la Fundacid. La Delegacid de facultats podra
A .,..\,,,.. esser tan arnplia corn ho consideri oporttl el Patronat, excepte en les activitats legal o
estatutariament indelegables.
La composicid i funcionarnent
ncionarnent intern de les Comissions seran establertes pel Patronat,
CAPITOL VI
DE LA MODIFICACTO DELS ESTATUTS I EXTINCT° DE LA FUNDACIO

ARTICLE22,Modificacio delis Estatuts.Estatuts. Per modificar els presents Estatuts
l'acord del Patronat, adoptat per la majoria abosoluta delis seus components i de

conforrnitat amb el Protectorat i an-lb els demes requisits preceptuats per les Ileis.
ARTICLE 23.Extincid de la Fundacio.- La Fundacio es constitueix amb el desig
de perpetuitat i solament s'extinguira per 1' imoposibilitat sobrevinguda de continuar la realitiaci6
de les seves finalitats o per la perdua del seu patrimoni, circumstancies que haura d'estimar
d'es
aprovar el Patronat per unanimitat, sense perjudici de complir tot el que, per fer-ho
fer
amb caracter
obligatori, imposi la Ilei.
ARTICLE 24.Destinacio dels bens sobrants.- En el cas d'extincid de la Fundacio,
la destinacid dels b ns sobrants, si n'hi hagues, es fara a favor d'altres fundacions, entitats
ptibliques o privades, sense anim de lucre i amb finalitats analogues.
ARTICLE 25.Comunicac id al Protectorat. - El compliment dels actes de liquidaci6
destinacia
acia dels bens excedents de la FundaciO, s'haura de comunicar al Protectorat directarnent
pels patrons, la responsabilitat dels quals devant l'administracid no cessara fins llavors.

