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JOAN GÓMEZ PALLARÉS, actuant com a secretan del Patronat de la Fundació Centre
Tecnoiógic de Telecomunicacions de Catalunya
fCTTC), inscrita al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1613,
CERTIFICO:
Que a la reunió ordinária del Patronat que va tenir lioc el dia 9 de desembre de 2020, a
proposta de la President, ¡ amb el quórum d’assistáncia previst als articles 18.2 ¡18.3 i les
restants formalitats establertes estatutáriament, s’adoptá, per unanimitat de tots els
membres assistents a la reunió del Patronat, entre daltres, els següents acords:
Primer.- Aprovació de la proposta de modificació parcial del estatuts de la Fundació
Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) per a la seva adaptació a
la normativa vigent:
Atés que convé a linterés de la Fundació i adequada a la voluntat fundacional, el
Patronat acorda aprovar la modificació deis articles 2, 11, 15, 16, 18 i 24 deIs Estatuts
per tal d’adaptar-los a la normativa vigent, essent:
,

//
/

/

Articles 175 i 176 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació deis impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotóxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de dióxid de carboni, modificada per la Llei 5/2020, del 29 dabnil, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l’impost sobre les instal’lacions que incideixen en el medi ambient.
• Article 129.1 de la Llei 40/2015, di doctubre, de régim juridic del sector públic.
• Acord GOV/98/2020, de 28 de juiiol, pel qual es disposa l’adscnipció de
fundacions del sector públic a lAdministració de la Generalitat de Catalunya.

Art. 2.3 text anterior:
2.3. La Fundació assolirá la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional
en el Registre de Fundacions, i gaudirá, a partir d’aquest moment, de plena capacitat
jurídica i dobrar. La seva durada és indefinida.
Art. 2.3 text proposat:
2.3. La Fundació assolirá la personalitat jurídica amb ¡a inscripció de la Carta Fundacional
en el Registre de Fundacions, ¡ gaudirá, a partir d’aquest moment, de plena capacitat
jurídica dobrar. Com a Fundació del sector públic, está adscrita a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament cornpetent en rnaténia de recerca. La
seva durada és indefinida.

1

12

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

FR7549483
07/2020

C

,

4’o733’

0,15 €

Centre Tecnológic de Telecomurueacions de Catalunya
‘

Centre
tÓtC

—

CTTC

TcIecomrnuriicitlons Teclinological Cerner of Cat&onia
Pate Medfterrani de a Teceologia Av. del Cooal Olirnpic sin, 08860 CastdefcisSpain
Tel
34 93 6452900 Fax 34 93 6432901 IDfO@CUC.OS

d Cetatuny.

Art. 2.4 text proposat (nou):
La
24
Fundació está subjecta al régim pressupostari, de cernptabilitat,
económicofinancer 1 de control aplicable a les fundacions del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, aixi com al régim de contractació establert a la normativa de
contractes del sector públic i a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
en tot alló que Ii sigui daplicació en el marc del que estableix l’article 177 de la Llel
5/2017, que estableix el regim juridic del centres Cerca.
Art. 11 .1 text anterior:

Article 11
Funcions del Patronat.

11.1 El Patronat, en l’exercici de les seves funcions i a titol merament enunciatiu, Ii
competeixen expressament:

,

a) Vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals i vigilar que s’observin fidelment
els Estatuts.
b) Representar la Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya
judicialment ¡ extrajudicialment.
c) Realitzar tota mena dactes i de negocis jurídics, tant d’administració com de rigorós
domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats
que les establertes en aquests Estatuts i en la legislació vigent. En conseqüéncia, pot
acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la Fundació i efectuar tota mena
d’actes ¡ de contractes per a l’adquisició, la possessió, l’administraciá, l’alienació i el
gravamen sobre béns mobles ¡ immobles, fins i tot els que fan referéncia a la
constitució, la modificació ¡la cancel’lació total o parcial d’hipoteques, redempció ¡
alliberament de drets reals i altres actes de dominL
d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos 1 utilitat, ¡ qualssevol altres
productes o beneficis derivats deIs béns que ¡ntegren el patrimoni de la Fundació i
deis rendiments obtinguts en el desenvolupament deis seus fins.
e) Efectuar els pagaments que calgui ¡ els de les despeses necessáries, per a
l’administració, funcionament 1 protecció del patrimoni ¡ de les rendes de la Fundació.
f) Realitzar tota mena d’operacions amb entitats bancáries de crédit 1 estalvi, tot obrint,
seguint i cancel lant comptes corrents d’estalvi i de crédit; subscriure tota mena de
contractes de crédit i dipósit en metál- lic, de valors i imposicions a termini, així com
subscriure la disposició de tota mena Uoperacions de crédit 1 préstec.
g) Definir el programa general d’actuació del Centre, formular el pressupost d’ingressos i
de despeses corresponent a cada exercici i aprovar les memóries, inventaris,
balanços ¡ estats de comptes
h) Supervisar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques i
privades,
1) Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
j) Nomenar el/la director/a del Centre, a proposta del presidenUa.
k) Contractar el personal docent, investigador, directiu, técnic, administratiu o auxiliar
que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals, així com aprovar
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1)
m)
n)
o)
p)
q)

i’adscripció de personal investigador científic o técnic, que collabori amb la
Fundació, en virtut deis acords de coliaboració que corresponguin.
Designar el/la secretari/ária del Patronat, a proposta del president/a.
Modificar, si s’escau, eIs Estatuts, per majería absoluta deis seus membres, d’acord
amb les seves própies previsions dins del marc de la Uei.
Interpretar aquests Estatuts ¡ aprovar els regiaments complementaris que siguin
pertinents, dacord amb la legislació vígent.
Ladopció i formaiització de deciaracions responsables
La realització d’actes que requereixin l’autorització o aprovació dei Protectorat o
ladopciá ¡ formalització d’una deciaració responsable.
Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que se Ii atribueixi per aquests
Estatuts o que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al
Patronat.

Att. 11.1 text proposat:
11.1 El Patronat, en i’exercici de les seves funcions i a títol merament enunciatiu,
competeixen expressament:

-

/

-

-

/ \
¡
¡
Ií

u

a) Vetllar pel compuiment de les finalitats fundacionais ¡ vigilar que sobservin fideiment els
Estatuts.
b) Representar la Fundació Centre Tecnoiágic de Telecomunicacions de Catalunya
judicialment i extrajudicialment.
c) Realitzar tota mena d’actes i de negocis juridics, tant dadministració com de rigorós
domini sobre tota mena de béns mobIes, immobles ¡ valors, sense altres formaIitats que
les estabiertes en aquests Estatuts ¡ en la legisiació vigent. En conseqüéncia, pot
\ acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la Fundació i efectuar tota mena
d’actes i de conttactes pet a radquisició, la possessió, ladministració, l’aiienació i el
gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot els que fan referéncia a la constitució,
la modificació i la cancellació total o parcial d’hipoteques, redernpció i alliberament de
drets reals i altres actes de domini.
d) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utílitat, i quaissevol altres
productes o beneficis derivats deis béns que integren el patrimoni de la Fundació ¡ deis
rendiments obtinguts en el-desenvoiupament deis seus flns.
e) Efectuar els pagaments que calgul 1 eis de les despeses necessáries, per a
l’administració, funcionarnent ¡ protecció del patrimoni de les rendes de la Fundació.
f) Realitzar tota mena d’operacions amb entitats bancáries de crédit i estalvi, tot obrínt,
seguint
canceliant comptes corrents destaivi 1 de crédit; subscriure tota mena de
contractes de crédit i dipósit en metál lic, de valors ¡ imposicions a terminí, aíxí cern
subscriure la disposíció de tota mena d’operacions de crédit i préstec.
g) Definir el programa general dactuació del Centre ¡ aprovar la programació d’activitats,
a proposta del director/a.
h) Formular el pressupost d’ingressos ¡ de despeses corresponent a cada exercici i
aprovar les memóries, inventaris, balanços i estats de comptes.
i) Supervisar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats púbiiques ¡
privades.
j) Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
-
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k) Nomenar, contractar, si sescau, separar el/la director/a del Centre, a proposta del
presidentja.
1) Nornenar. contractar, a proposta del director/a del Centre, a ‘administrador/a general.
m) Definir les línies generals que han de regir la política de personal de la Fundació, que
inclouen la selecció, la contractació, el régim retributiu, les condicions generais en qué el
personal ha de desenvolupar ilurs activitats, i l’adscripció de personal investigador ¡
científic o técnic, que collabori amb la Fundació, en vírtut deIs acords de col’iaboració
que corresponguin.
n) Designar el/la secretari/ária del Patronat, a proposta del presidentla.
o) Modificar, si s’escau, els Estatuts, per majoria absoluta deis seus membres, d’acord
amb les seves própies previsions dins del marc de la Llei,
p) Interpretar aquests Estatuts i aprovar eis reglaments complementaris que siguin
pertinents, d’acord amb la legislació vigent.
q) L’adopció formalització de declaracions responsables.
r) La realització dactes que requereixin I’autorització o aprovació del Protectorat o
l’adopció 1 formalització duna deciaració responsable.
s) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que se Ii atribueixi per aquests
Estatuts o que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al
Patronat.
Art. 15.2 text anterior:

-

15.2 Corresponen al director/a totes aquelles funcions conduents a l’impuls, la promoció ¡
el desenvolupament deis objectius del Centre i, amb carácter merament enunciatiu, Ii
ompeteixen expressament:

/

/

//

\¡
\¡ J
‘rl

¡/

a) establir els objectius específics de les actuacions de la Fundació Centre
Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya, en compliment del programa
d’activitats 1 deIs objectius generals aprovats pel Patronat,
b) elaborar el programa anual d’activitats de la Fundació por a la posterior aprovació
del document per part del Patronat.
c) presentar al Patronat o a la Comissió Executiva, quan s’escaigui, els convenis de
col’laboració o altres instruments de cooperació que la Fundació pugui establir
amb altres centres de recerca nacionais o estrangers,
d) dirigir les actuacions encaminades a I’obtenció de recursos necessaris perqué es
puguin dur a terme eis objectius de la
e) dirigir, organítzar, gestionar, executar ¡ inspeccionar les activitats de recerca de la
Fundació, d’acord amb les directrius del Patronat.
f) informar el Patronat del desenvolupament de les activitats ¡ programes de recerca
de la Fundació i exercir les funcions que Ii siguin encomanades o deiegades per
aquest.
g) dirigir els procediments de selecció per a la contractació del personal científic
técnic de la Fundació, o per a lacceptació de l’adscripció dei personal cientific
técnic d’altres lnstitucions a la Fundació.
h) promoure la formació del personal cientific ¡ técnic de la Fundació.
i) qualsevol altra fundó que Ii sigui expressament encornanada o delegada pel
Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.
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Art. 15.2 text proposat:
15.2 Corresponen al director/a totes aquelles funcions conduents a limpuls, la promoció i
el desenvolupament deis objectius del Centre i, amb carácter merament enunciatiu, Ii
compet&xen expressament:

a) establir els objectius específics de les actuacions de la Fundaciá Centre Tecnológic de
Telecomunicacions de Catalunya, en compliment del programa d’activitats i deis objectius
generals aprovats pel Patronat.,
b) elaborar el programa anual dactivitats de la Fundació per a la posterior aprovació del
document per part del Patronat.
c) presentar al Patronat o a la Comissió Executiva, quan sescaigui, els convenís de
coi-laboració o altres instruments de cooperació que la Fundació pugui establir amb altres

centres de recerca nacionals o estrangers,
d) dirigir les actuacions encaminades a l’obtenció de recursos necessaris perqué es
puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
e) dirigir, organitzar, gestionar, executar ¡ inspeccionar les activitats de recerca de la
Fundació, dacord amb les directrius del Patronat.

f) Informar el Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la
Fundació i exercir les funcions que Ii siguin encomanades o delegades per aquest.
g) dirigir els procediments de selecció per a la contractació del personal cientific i técnic
de la Fundació, o per a lacceptació de l’adscripció del personal científic i técnic d’altres
lnstitucions a la Fundació, en el marc de les linies generals sobre política de personal
aprovades pel Patronat.
h) promoure la formació del personal cientific i técnic de la Fundació.
i) qualsevol altra funció que Ii sigui expressament encomanada o delegada pci Patronat,
en els termes previstos en aquests Estatuts.

rt. 16 text anterior:
Article 16
LAdministradoria general

16.1 La direcció administrativa de la Fundació correspondrá a un/a administrador/a
general, contractat/ada pci Patronat, a proposta del director/a, dacord amb les condicions
consideri escaients ¡ que figuraran en el corresponent contracte.
que
16.2 Ladministrador/a general disposará de loportuna escriptura de poders que legitimi
les seves actuacíons amb tercers; respondrá pel seu cárrec i gestió davant del Patronat i
podrá assistir a les reunions daquest órgan, quan se’l convoqui, amb veu i sense vot.

Art. 16 text proposat:
Article 16
L’Administrador/a general
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16.1 La direcció administrativa de la Fundació correspondrá a un/a administrador/a
general, contractat/ada pel Patronat, a proposta del directoria, d’acord amb les condicions
que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte.
16.2 L’administrador/a general disposará de ‘oportuna escriptura de poders que legitimi
les seves actuacions amb tercers; respondrá pel seu cárrec gestió davant del Patronat i
podrá assistir a les reunions d’aquest órgan, quan sel convoqui, amb veu ¡ sense vot.
16.3 Forrnalitzar els contractes del personal de la Fundació, amb el vistiplau del director, ¡
en el marc de les mies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.
16.4 És fundó de ‘administrador/a general autoritzar e reconéixer les compatibilitats del
personal de la Fundació.
Art. 18.1 text anterior:
18.1, El Patronat es reunirá en sessió ordinária, com a mínim dues vegades l’any, i en
sessió extraordinária, a iniciativa del president, o a petició d’una quarta part deIs seus
membres. En aquest darrer cas, la reunió s’haurá de fer en el termini de 30 des a
comptar de la sol’licitud. La sollicitud sha dadreçar al president i ha dindicar els
assumptes a tractar.
Art. 18.1 text proposat:
18.1, El Patronat es reunirá en sessió ordinária, com a mínim una vegada a l’any, 1 de
manera obligatória durant el primer semestre de l’any natural per tal d’aprovar els
c mptes anuals de l’any anterior, ¡ en sessió extraordinária, a iniciativa del president, o a
petició duna quarta part deis seus membres. En aquest darrer cas, la reunió s’haurá de
en el termini de 30 dies a comptar de la sollicitud. La sol’licitud s’ha d’adreçar al
president i ha d’indicar els assumptes a tractar.
Art. 24 text anterior:
/

Article24
Extinció i líquidació

24.1 La Fundació és de carácter permanent. S’extingirá, peró, per la pérdua total deIs
seus drets i béns; per la impossibilitat dacomplir les seves finalitats fundacionals; per
l’absorció o la integració que resulti dun procés de fusió amb una Fundació o més duna,
i, si és el cas, per les restants causes enumerades a l’article 335-4 de la Liei 4/2008, de
24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
amb l’acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, ratificat pel Protectorat.
24.2 L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius ¡ els passius, la
qual s’ha de dur a terme pel Patronat per les persones liquidadores que aquest nomeni
expressament a aquests efectes o, si s’escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global del
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patrimoni Iiquidat, un cop determinats l’actiu ¡ el passiu, ¡ amb l’autorització prévia del
Protectorat, saplicará a la realització d’activítats que respongurn al compliments deis fins
que la Fundació tema assignats o, en el seu defecte, a finalitats análogues que reverteixin
en benefici de la recerca ¡ de la ciéncia, conforme a allá disposat per l’article 335-6.2 de la
Liei 4/2008 de 24 dabril, del Llibre tercer del Cadi civil de Catalunya, relatiu a les
persones juridiques, havent de revertir a la Genetalitat de Catalunya com a mínim, la part
del patrimoni resultant de liquidació que resulti proporcional a les transferencies,
donacionsi aportacions que aquesta bagi realitzat.
24.3 En el cas que no es pugui fer la cessió global, caldrá procedir a la liquidació deis
actius
els passius, ¡ donar a l’haver que en resulti laplicació establerta a lapartat
anterior,

Art. 24 text proposat:
Article 24
Extinció ¡ líquidació
24.1 La Fundació és de carácter permanent. S’extingirá, peró, per la pérdua total deis
seus drets i béns; per la impossibiiitat d’acomplir les seves finalitats fundacionais; per
i’absorció o la integració que resuiti d’un procés de fusió amb una Fundació o més d’una,
si és el cas, per les restants causes enumerades a l’article 335-4 de la Llei 4/2008, de
24 d’abril, del Llibre tercer del Codí civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
amb l’acord per majoria absoluta i motivat del Patronat, aprovat pel Protectorat.
24,2 L’acord de dissolució obre el periode de liquidació de manera automática, ¡ aquesta
es duu a terme per mitjá de la cessió global d’actius ¡ passius en favor de Administració
de la Generalitat, o de les entitats del seu sector públic que realitzin activitats que
responguin al compliment de les finaiitats que la Fundació tenia assignades o, en el seu
defecte, a finalitats análogues que reverteixin en benetici de la recerca de la ciéncia.
24.3 Excepcionalment, i per causes degLldament justificades, la líquidació es pat dur a
terme per rnitjá de la realització del seu patrimoni, havent de revertir a i’Administraciá de
la Generalitat de Catalunya, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació
que resulti proporcional a les transferéncies, donacions ¡ aportacions que aquesta hagí
realitzat. La resta del patrimoni, si n’hi hagués, s’adjudicará, amb l’autorització prévia del
Protectorat, a alguna fundació, a entitats sense ánim de lucre amb finalitats similars a les
de la fundació dissolta o bé a entitats públiques, de conformitat arnb el que estableix
larticle 335-6.2 del CcC.

Segon.- Aprovar el text refós deis Estatuts de la Fundació Centre Tecnológic de
Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) que s’acompanya com annex 1.
Tercer- S’acorda facultar el secretan patró perqué, actuant en nom i representació de la
Fundació, pugui comparéixer davant Notan i, si escau, elevar a públics els acords
precedents aprovats en aquesta sessió de Patronat, aixi com executar tots aquelis actes
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que siguin pertinents fins a la seva complerta ¡nscripció al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya”.

Que a l’acta de la reunió no Iii consta cap altre acord que limiti, modifiqui o revoqui allá
transcrit en la present Certificació.

1 perqué aixi consti, expedeixo i signo aquest certificat, a Barcelona, el 14 de desembre
de 2020.

Vist i plau
El president del Patronat

El secretan patró

-.%

Sr. Ramon Tremosa i Balcells
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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÓGIC DE
DE CATALUNYA fCTTC).

TELECOMUNICACIONS

Capítol 1
Denominació, ámbit d’actuació, naturalesa i domicili.

Article 1
Denominació.
La Fundació que regulen els presents Estatuts es denomina Fundació Centre Tecnológic
de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), subjecte a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.

Article 2
Naturalesa jurídica.
.1
La Fundació és una persona jurídica sense ánim de lucre, que té adscrit
permanentment el seu patrimoni a la realització de les finalitats dinterés general que
s’especifiquen a larticle 5 d’aquests estatuts.
2.2. La Fundació Centre Tecnolágic de Telecomunicacions de Catalunya es troba
subjecta a la Llei 4/2008 de 24 dabril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu
a les persones jurídiques i a la restant normativa que Ii sigui d’aplicació. Es regeix també
pet la seva carta fundacional, pels presents Estatuts i pet les normes que estableixi el seu
Patronat, sempre d’acord amb les disposicions legals i reglamentáries.
2.3. La Fundació assolirá la personalitat jurídica amb la inscripció de la Carta Fundacional
en el Registre de Fundacions, i gaudirá, a partir d’aquest moment, de plena capacitat
jurídica dobrar. Com a Fundació del sector públic está adscrita a lAdministració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matéria de recerca. La
seva durada és indefinida.
de
comptabilitat,
pressupostari,
al
régim
subjecta
2.4
La
Fundació
está
económicofinancer i de control aplicable a les fundacions del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, aixi com al régim de contractació establert a la normativa de
contractes del sector públic i a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
en tot alló que Ii sigui daplicació en el marc del que estableix larticle 177 de la Llei
5/2017, que estableix el regim jurídic del centres Cerca.
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Article 3
Domicili.

LI domicili de la Fundació queda fixat al Parc Mediterrani de la Tecnologia Av. Carl
Friedrich Gauss, 7 08860 Castelldefels. La modificació del domicili l’ha d’acordar el
Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessáries.

Article 4
Ambit dactuació.

La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment des de l’ámbit territortal de
de la seva
Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en altres ámbits territorials
expressa voluntat d’establir relacions de collaboració amb universitats, instituts o centres
de recerca del territori espanyol o de lestranger.
Capítol II
Finalitats fundacionais.

Article 5
Fins de la Fundació.
5.1. La Fundació es constitueix amb l’objectiu desdevenir un centre de referéncia
internacional en el desenvolupament de la recerca en les diferents branques de les
nologies de les telecomunicacions i la geomátíca.
5.2. Les finalitats específiques de la Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions
de Catalunya, són:
a) l’impuls, la promoció el desenvolupament de la recerca d’alt nivell en les diferents
branques de les tecnologies de telecomunicacions ¡ la geomática, potenciant grups de
recerca d’excelléncia en ciéncia i enginyeria relacionades amb aquests ámbits.
b) la producció, promoció i divulgació del coneixement i la formació de personal técnic ¡
cientiflc en tecnologia de les telecomunicacions ¡ la geomática.
c) l’establiment de collaboracions científiques ¡ académiques amb les universitats i els
grans centres de recerca nacionals 1 internacíonals especialitzats en tecnologia de les
telecomunicacions ¡ la geomática.
d) l’establiment de col’laboracions, en la forma que legalment procedeixi, arnb les
amb el sector privat en les matéries própies de la seva
Administracions públiques
activitat.
e) facilitar el contacte entre la recerca básica ¡ l’aplicada, actuant quan correspongui com
a centre de transferéncia de tecnologia.
f) organitzar trobades científiques nacionals ¡ internacionals.
g) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnológic ¡ la innovació, a la millora de la
competitivitat de les empreses.
h) qualsevol altres finalitats que contribueixin a l’assoliment de les finalitats fundacionals.
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5.3 El compliment de la voluntat fundacional tot el que pertoca a la Fundació Centre
Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya queda a la fe, consciéncia i lleial saber i
entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i dacord
amb les competéncies que Ii han estat assenyalades, respectant les que té atribudes el
Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III
Organs de govern, administració i assessorament
Tecnológic de Tetecomunicacions de Catalunya

de

la

Fundació

Centre

Article 6
Organs

6.1 Els órgans de la Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya
són els següents:
a) Patronat.
b) Cornissió Executiva.
c) Consell Empresaria!
d) Consell Científic
e) Director/a
f) Administrador general

/

Article7
Patronat.
7.1 El Patronat és lórgan superior de representació, govern i administració de la
Fundació, sens perjudici de les delegacions en altres órgans que aquest determini,
d’acord amb aquests Estatuts ¡ la legis!ació vigent.
7.2. El Patronat, que és un órgan col legiat, está constitut per tres patrons nats i un
nombre de patrons vocais designats fins a un máxim de 15.
7.3. Són patrons nats les persones fisiques o jurídiques següents, que quedaran
consignades a lActe fundacional:
a)
b)
c)

El/la titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matéria de
recerca
El/la rector/a de la Universitat Politécnica de Catalunya
El/la rector/a de la Universitat Ramon Llull

7.4. A més deIs patrons nats, es podran designar com a patrons:
a) fins a 8 vocals designats per la Generalitat de Catalunya, 6 nomenats per la persona
titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matéria de
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recerca i 2 nomenats per la persona titular del departament competent en matéria de
tetritori.
b) Fins a 2 vocals designats per la Universitat Potécnica de Catalunya, nornenats pel seu
rector/a
c) Fins a 2 vocals designats per la Universitat Ramon Lluli, nomenats pel seu rector/a.
U) Fins a 3 vocals designats pel Conseil Empresarial, nomenats segons el mecanisme
que aquest estableixi. Mentre no shagi constituit el Conseli Empresarial, podran ser
designats per comú acord entre els patrons nats de la Fundació.
Article 8
La Presidéncia del Patronat
8.1. El Patronat ha de nomenar, per un període de quatre anys, un/a presidentla dentre
els seus membres, que podrá ser reelegit successivament.
8.2. El/la president!a será substituYt en cas de vacant, abséncia, malaltia o qualsevol altra
causa pel vicepresidenUa, que nomeni el Patronat, a proposta del Presidentia, dentre els
seus membres, per un període de quatre anys, que podrá ser reelegit successivament.
8.3. La presidéncla del Patronat, per un periode de quatre anys, correspon al/a la titular
del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matéria de recerca.
8.4. El/la presidenUa del Patronat exerceix regularment, per raó del seu cárrec, la
representació institucional de la Fundació davant de tercers, en totes les actuacions que
que no
hagi de realitzar lórgan colIegiat, que no tinguin la condició dindelegables,
hagin estat delegades expressament en un altre deis órgans de direcció o dadministració
de la Fundació.
8.5. A més, corresponen al/a la presidentJa del Patronat, a títol enunciatiu i no Iimitatiu,
les funcions següents:
a) presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les
deliberacions i decidir els empats amb el seu vot diríment,
b) proposar al Patronat el nomenament del director/a del Centre,
c) aquelles altres própies de la presidéncia d’un órgan collegiat o que Ii siguin
expressament encomanades pel Patronat.

Article 9
El cárrec de patró.
9.1 Els patrons designats exerceixen el seu cárrec per un període de 4 anys.
Excepcionalment, els patrons nomenats de comó acord entre els patrons nats poden ser
ho per un període més curt, condicionat a la creació efectiva del Consell Empresarial. Els
patrons poden ser reelegits per periodes successius sense cap tipus de limitació. En cas
que els patrons siguin persones jurídiques, shauran de fer representar en el Patronat per
una persona física dacord amb les normes que regulin lentitat. Els membres del Patronat
han d’acceptar expressament el cárrec de patró
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9.2 Si es produeix una vacant abans de lacabament del mandat estatutari, el del substrtut
acabará en la data en qué correspondria que el substituit cessés.

9.3. Els membres del Patronat no són retribuTts pel mer exercici del cárrec de patro, sens
perjudici del seu dret a la bestreta i el reemborsarnent de les despeses degudament
justificades ¡ a la ¡ndemnització peis danys produits per taó d’aquest exercici. En
qualsevol cas, eis membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de
geréncia o dadministració poden ser retribuits per lexercici daquestes activitats en el
marc duna relació contractual incloses les de carácter laboral, d’acord amb el que
preveu la legislació vigent.
9.4. LIs membres del Patronat que ho són per raó del cárrec que ocupen, han de cessar
en la seva representació en el moment que perdin la condició per la qual van ser
nomenats.

Article 10
La Secretaria.

10.1. El/la secretari/ária del Patronat, que podrá no ser membre d’aquest órgan, cas en el
qual actuará amb veu peró sense vot, será elegit pel Patronat a proposta del President/a,
0.2. Corresponen al secretarilária, a títol enunciatiu, les funcions següents:
convocar en nom ¡ per mandat del seu president al Patronat a la Comissió Executiva,
i als restants órgans de la Fundació deis quais n’ostenti la Secretaria, dacord amb els
presents Estatuts;
b) estendre les actes de les reunions que seran signades després de la seva aprovació
pel presidentla ¡ el propi secretari/ária;
c) expedir les certificacions oportunes deis acords adoptats del contingut deIs llibres ¡la
documentació comptable i constitutiva del Centre. Al llibre d’actes s’hi ha de fer
constar els/les assistents a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text
literal deis acords que shi adoptin;
d) Qualsevol altra funció própia de la secretaria d’un órgan collegiat.

Article 11
Funcions del Patronat.
11.1 El Patronat, en lexercici de les seves funcions i a titol merament enunciatiu, ti
competeixen expressament:
Vetilar pel compiiment de les finalitats fundacionals i vigilar que sobservin fidelment
els Estatuts.
b) Representar la Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya
judiciaiment ¡ extrajudicialment.

a)
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Realitzar tota mena dactes i de negocis jurídics, tant d’administraciá com de rigorós
domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles valors, sense altres formalitats
que les establertes en aquests Estatuts en la legislació vigent. En conseqüéncia, pot
acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la Fundació efectuar tota mena
d’actes de contractes per a t’adquisició. la possessió, l’administració, l’alíenació i el
immobles, fins i tot els que fan referéncia a la
gravamen sobre béns mobles
constitució, la modificació i la cancel lació total o parcial d’hipoteques, redempció i
alliberament de drets reals ¡ altres actes de domini.
utilitat, i qualssevol altres
Cobrar percebre rendes, fruits, dividends, intetessos
productes o beneficis derivats deis béns que integren el patrimoni de la Fundació
deis rendíments obtinguts en el desenvolupament deIs seus [ms.
Efectuar els pagaments que caigui i els de les despeses necessáries, per a
ladministració, funcionament protecció del patrimoni ¡ de les rendes de la Fundació.
Realitzar tota mena d’operacions amb entitats bancáries de crédit ¡ estalvi, tot obrint,
seguint i canceilant comptes corrents destalvi ¡ de credit; subscriure tota mena de
contractes de crédit i dipósít en metái-lic, de valors imposicions a termini, aixi com
subscriure la disposició de tota mena d’operacions de crédit i préstec.
Definir el programa general d’actuació del Centre i aprovar la programació d’activitats,
a proposta del director/a.
Formular el pressupost d’ingressos ¡ de despeses corresponent a cada exercici i
aprovar les memóries, inventaris, balanços i estats de comptes.
Supervisar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats pübliques i
privades.
Nomenar eis membres de la Comissió Executiva.
Nomenar, contractar, si s’escau, i separar el/la director/a del Centre, a proposta del
president/a.
Nomenar, contractar, a proposta del director/a del Centre, a l’administrador/a general.
Definir les línies generais que han de regir la política de personal de la Fundació, que
inclouen la seiecció, la contractació, el régim retributiu, les condicions generals en qué
el personal ha de desenvolupar llurs activitats, i l’adscripció de personal investigador i
científic o técnic, que col-labon amb la Fundació, en virtut deis acords de col- laboració
que corresponguin.
Designar el/la secretari/ária del Patronat, a proposta del presidentla.
Modificar, si s’escau, els Estatuts, per majoria absoluta deis seus membres, d’acord
amb les seves própies previsions dins del marc de la Llei.
interpretar aquests Estatuts ¡ aprovar els reglaments complementaris que siguin
pertmnents, d’acord amb la legislació vigent.
L’adopció ¡ formalització de declaracions responsables.
La reaijtzació d’actes que requereixin l’autoritzaciá o aproVaCió del Protectorat o
l’adopció ¡ formalització duna declaració responsable.
Quaisevoi altra funció no explicitada anteriorment que se Ii atribueixi per aquests
Estatuts o que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al
Patronat

11.2 El Patronat pot delegar les facultats, ilevat d’aqueiles que tenen carácter
indelegable, d’acord amb ‘article 332-1.3 de la LIei 4/2008, de 24 d’abril del libre tercer
del Codi civil de Catalunya, reiatiu a les persones jurídiques en el/la director/a, en el/la
gerent/a o ladministrador/a general, o en les comissions que a aquests efectes es puguin
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cesponsabilitat
constituir i nomenar apoderats generais o especials smb funcions
mancomunades o solidáries. No són delegabies, ni poden ser objecte d’apoderament:
l’aprovació de comptes, la formulació de pressupostos, l’alienació ¡ el gravamen de béns
immobles i deis valors mobiliaris no cotitzats en borsa, ni altres béns que formin part del
fons fundacional, i’adopció i formalització de declaracions responsables ni qualsevol altre
acte que requereixi i’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció 1 formalització
d’una declaració responsable.
11 .3 El Patronat aprova anualment el programa dactivitats i eis objectius generais de la
Fundació ¡, a aquest efecte, elabora un document en el qual es palesa la relació
d’objectius i el seu contingut económic, sempre dacord amb les seves disponibiiitats
pressupostáries, que han de quedar reflectides en el pressupost corresponent.

Article 12
La Comíssió Executiva
12.1. La Comissió Executiva es l’órgan permanent de govern i administració de la
Fundació, per delegació del Patronat, i exerceix les funcions que aquest Ii delegul.
122. La Comissió Executiva está constituYda per cinc patrons, designats pel Patronat
entre els seus rnembres, tres deis quals han de ser eiegits d’entre els representants de la
Generalitat, un deis quals n’ostentará la Presidéncia. El/la secretari/ária del Patronat ho
és també de la Comissió Executiva.
12.3.Correspon al Patronat acordar el moment de constitució de la Comissió Executiva, ¡
també fixar el régim de convocatória i la freqüéncia de reunions.
Article 13
El Conseil Científic
13.1. El Conseli Cientific és l’órgan assessor del Patronat pel que fa a lorientació
científica de la Fundació ¡ l’órgan avaluador d’aquestes activitats.
13.2. Está format per un nombre indeterminat de membres, escoliits entre persones
prestigi i competéncia reconeguda especialment en l’ámbit de la tecnologia de
telecomunicacions. Són designats i revocats lliurement pel Patronat. La Presidéncia
Conseli Científic correspon a la persona que determiní el Pattonat. La secretaria
Conseli Cientific correspon a fa persona que realitzi aquesta fundó en el Patronat.

de
les
del
del

13.3 El Consell Cientific es reuneix sempre que sigui convocat pel president del Patronat,
pel Patronat, per la Comissió Executiva o pel director, eis quals, a més, poden sol licitar
l’assessorament individual deis vocals assessors. També poden ser requerits per assistir
a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, d’acord amb ¡a finaiitat d’assessorament
que seis pugui encomanar. El Conseli Científic determinará el seu propi régim d’adopció
d’acords.
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Articie 14
El Conseli Empresarial
14.1. El Conseil Empresarial és tórgan de participació de tes entitats col’laboradores amb
la Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya. Está format per un
nombre indeterminat de membres, designats i revocats pci Patronat, d’acotd amb els
critetis que sestableixin en la regulació del régim de participació i col’laboració de les
entitats amb la Fundació.
14.2. El Conseil Empresarial té representació en el Patronat, en el nombre de vocals que
s’estableix a larticle 7.4 d’aquests Estatuts. El president del Conseli Empresarial seta
escollit pel propi Conseli d’entre els seus membres i la Secretaria correspondrá a la
persona que realitzi aquesta funció en el Patronat.
14.3. El Patronat reglamentará el réglm de participació i col laboració de les entitats amb

la Fundació i determinará els criteris per a la seva representació en el Patronat, en el
Conseil Empresarial

en el Conseli Científic.

14.4. El régim de convocatóries i dadopció dacords el determinará el propi Conseli
Empresarial.

Article 15
El/la director/a
15.1 El/la director/a del Centre és nomenat/ada pci Patronat, a proposta del president/a.
15.2 Corresponen al director/a tetes aquelles funcions conduents a l’impuls, la prornoció i
el desenvolupament deis objectius del Centre i, amb carácter merament enunciatiu, Ii
competeixen expressament:
a)

estabiir els objectius especítics de les actuacions de la Fundació Centre Tecnológic
de Telecomunicacions de Catalunya, en compliment del programa d’activitats i deis
objectius generals aprovats pci Patronat.
b) elaborar el programa anual d’activitats de la Fundació per a la posterior aprovació del
document per part del Patronat.
c) presentar al Patronat o a la Comissió Executiva, quan s’escaigui, els convenis de
coi’laboració o altres instruments de cooperació que la Fundació pugui establir amb
altres centres de recerca nacionais o estrangers,
U) dirigir les actuacions encaminades a Iobtenció de recursos necessaris perquá es
puguin dur a terme eis objectius de la Fundació.
e) dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la
Fundació, dacord amb les directrius del Patronat,
f) Informar el Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de
la Fundació i exercir les funcions que Ii siguin encomanades o delegades per aquest.
g) dirigir eis procediments de selecció per a la contractació del personal científlc i técnic
de la Fundació, o per a i’acceptació de l’adscripció del personal científic i técnic
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daltres lnstitucions a la Fundació, en el marc de les línies generals sobre política de
personal aprovades pel Patronat.
h) promoure la formació del personal cientific i técnic de la Fundació.
i) qualsevol altra funció que fi sigui expressament encomanada o delegada pel Patronat,
en els termes previstos en aquests Estatuts.
153. Quan el cárrec de director no recaigui en un patró, podrá assistir a les reunions del
Patronat, quan se’l convoqui, amb veu ¡ sense vot.

Article 16
VAdministrador/a general
16.1 La direcció administrativa de la Fundació correspondrá a un/a administrador/a
general, contractatJada pel Patronat, a proposta del director/a, d’acord amb les condícions
que consideri escaients i que figuraran en el corresponent contracte.
16.2 L’administrador/a general disposará de ¡‘oportuna escriptura de poders que legitimi
les seves actuacions amb tercers; respondrá pel seu cárrec i gestió davant del Pattonat i
podrá assistir a les reunions daquest órgan, quan sel convoqui, amb veu ¡ sense vot.
16.3 Formalitzar els contractes del personal de la Fundació, amb el vistiplau del director, i
en el marc de les linies generals sobre política de personal aprovades pel Patronat.
16.4 És funció de l’administrador/a general autoritzar o reconéixer les compatibilitats del
rsonal de la Fundació.

Article 17
Conflicte d’interessos
Els patrons i les persones que s’hi equiparen segons la ¡egislació vigent actuaran
conforme a aquesta en qualsevol situació de conflicte d’interessos directe o indirecte, que
tingui amb la persona jurídica.
El patronat podrá exigir a totes les persones amb funcions de govern, direcció o empleats
de ¡a Fundació una declaració explícita de prevalença deIs interessos de la Fundació
mentre duri la seva vinculació amb la mateixa.
Els patrons i les persones que s’hi equiparen segons la legislació vigent s’abstindran de
participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre
lobjectivitat en la gestió de la Fundació.
En tot cas ha de quedar suficientment acreditada la necessitat o prevalença deIs
interessos de la Fundació sobre els particulars del Patró o persona equiparada.
Si hi ha un conflicte dinteressos entre la Fundació i alguna persona integrant d’un deis
seus órgans o persones que s’hí equiparen d’acord amb la legislació vigent, s’ha de

17

28

4

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

FR7549491
07/2020
0,15€

C

91t C

Centre Tecnológic de Tetecomunicacions de Catalunya

—

CTTC

Tolecornrriunications Technologicul Contar of CtaIona
Centre
TeCO?Ógt

Parc MedierI-ani de a TecncIoga Av. Llol CeroS OIIrnptc sin, 05860 sastelldeoSs -Spain
To +31 93 6452990 Fax. +34 93 6451901 iflOOC1CeR

de Cetelenya

procedir, d’acord amb el que s’estableix a ‘art. 332-9 de la LIei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Cadi civil de Catalunya, reiatiu a les persones jurídiques, a l’adopciá d’una
declaració responsable que s’haurá de presentar al Protectorat de Fundacions juntament
amb la documentació justificativa, d’acord amb el que disposa l’art.332-1 3 de la mateixa
Llei.
Article 18

Régim de convocatóría i
executiva.

d’adopció

d’acords

del

Patronat i

de

la

Comissió

18.1. El Patronat es reunirá en sessió ordinária, com a minim una vagada a l’any, i de
manera obligatória durant el primer semestre de l’any natural per tal d’aprovar els
comptes anuals de l’any anterior, i en sessió extraordinária, a iniciativa del president, o a
petició duna quarta part deIs seus membres. En aquest darrer cas, la reunió s’haurá de
fer en el termini de 30 dies a comptar de la sol-licitud, La sol-licitud s’ha d’adreçar al
president ¡ ha d’indicar els assumptes a tractar.
18.2. Per adoptar acords és necessária, com a minim, ¡a preséncia de la meitat més un
deIs membres del Patronat i de la Comissió Executiva. Els acords, llevat deIs casos
contemplats a l’apartat següent, ‘han d’adoptar per majoria de vots, a raó d’un vot par
cada patró assistent a les reunions. En supósits d’empat, el vot del presidenUa té valor
diríment.
18.3. Par a l’adopció d’acords del Patronat sobre la modifícació deis Estatuts, i’aprovació
el balanç el compte de resultats, la memória de l’exercici, el pressupost i la designació
e nous patrons i deIs membres de la Comissió executiva, caldrá el vot favorable de la
majo a absoluta deis membres del Patronat.
18.4 No es podran prendre acords válids respecte de nous assumptes no inclosos en
lordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Patronat o de
a Comissió Executiva, segons el cas ¡ ha consentin expressament per unanimitat..
18.5. Les convocatóries s’han de fer per escrit amb l’ordre del día corresponent ¡ s’han de
notificar a cadascun deis membres amb una antelació mínima de set dies, llevat que es
tracti de casos d’urgéncia en qué caldrá fer-la amb un minim de vint-i-quatre hores
d’anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l’ordre del día, lórgan convocat haurá
dapreciar per majoria absoluta deis membres presents, l’existóncia de la urgéncia i, si
aquesta no s’estimés, es convocará una nova sessió per procediment ordinari.
18.6
El Patronat es pat reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferéncia,
multiconferéncia o qualsevol aitre sistema que no impliqui la preséncia física deis
membres dei patronat. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les
persones que participen en la reunió, la continu’itat de la comunicació, la possibilitat
d’intervenir en les seves deiiberacions, i’emissió de vot i la constáncia de la seva recepció
i autenticitat. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president o
presidenta. En les reunions virtuals shan de considerar assistents aquelles persones
membres del Patronat que hagin participat en la muiticonferéncia o qualsevol altre
sistema que no impliqui la preséncia física deIs membres del patronat.
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18.7 Es poden adoptar acords, també, mitjançant l’emissió del vot per correspondéncia
postal, comunicació telemática o qualsevol aitre mitjá sempre 1 quan quedin garantits eis
drets d’informació
de vot, que quedi constáncia de la recepció del vot
que sen
garanteixi l’autenticitat. En aquests casos s’entén que l’acord sadopta al lloc del domicili
de la Fundació ¡ en la data de recepció del darrer deis vots válidament emesos.

Capítol IV
De la dotació ¡ regim económic
Article 19
Dotació fundacional.

19.1 La dotació inicial de la Fundació está constituda per la dotació económica i/o pels
béns que s’especifiquen a la Carta fundacional. No obstant, es pot incrementar amb altres
béns ¡ drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol titol.
19.2 Eis béns i les rendes de la Fundació es consideraran adscrits, duna manera directa
o imrnediata, a la realització de les finalitats fundacionais. L’adscripció del patrimoni a la
consecució deIs flns fundacionais té carácter comú i indivís, és a dir, no es poden
assignac quotes ¡ parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cada un d’ells.

Article 20
estió económica.
20.1 La Fundació Centre Tecnológic de Telecomunicacions de Catalunya dLl a terme les
seves finalitats amb el producte de les rendes del seu patrimoni, arnb els ingressos
procedents deis serveis que pugul realitzar, amb les subvencions i dotacions que rebi de
i’Administració, amb les aportacions de les empreses col iaboradores, amb els donatius
que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, i amb altres ingressos que pugui
obtenir per qualsevol causa.
20.2 Els sobrants deis ingressos de cada exercici, poden ser capitalitzats d’acord amb el
que estabieix el Patronat dins deis limits establerts per la legislació vigent.
20.3 A la reaiització de la finalitat fundacional s’ha de destinar almenys, el setanta per
cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que percebi la Fundació, i la resta
s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finaiitats o bé a incrementar-ne la
dotació. L’apiicació d’aquest percentatge s’ha de fer efectiva en el termini de quatre
exercicis, a comptar de linici del següent al de i’acreditació comptable, a excepció deis
supósits en qué el Protectorat hagi autoritzat un termini diferent. Ei Patronat ha daprovar
laplicació deis ingressos.
20.4 Eis donatius i aitres recursos que s’obtenen per a incrementar la dotació i eis
resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació, que
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mantenen aquest carácter de dotació, no entren en el cálcul del percentatge establert a
iapartat anterior.
Articte 21
Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat ¡ deis seus órgans delegats,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o geréncia, no poden
ser superiors al 15% deis ngressos nets obtinguts durant l’exercici.
Articie 22
Pressupost ¡ régim comptable
22.1 Cada any s’ha delaborar un pressupost dingressos
següent; en el moment oportú; el Patronat l’haurá daprovar.

$‘

despeses per a lexercici

22.2 Lexercici económic és anual, siniciara ‘1 de gener ¡ es tancará el 31 de desembre
del mateix any, El primer exercici económic començará en la mateixa data dinscripció
definitiva en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzará el 31 de
desembre següent.
22.3 La Fundació ha de portar, almenys, el llibre diari, el llibre inventan i de comptes
anuals i el llibre d’actes, dacord amb les prescripcions establertes a la Llei 4/2008, de 24
dabril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la
restant normativa que Ii sigui daplicació.
22.4 La presentació deis comptes s’ha de ter en el termini de trenta dies a comptar de
laprovació, per mitjá deis documents ¡nforrnátics garantits amb les corresponents
signatures electróniques reconegudes.

Article 23
Altres obligacions.

¡

La Fundació ha de complir les obtigacions administratives ¡ fiscals que assenyalen les
ileis en relació amb la formulació dinventaris de béns, balanços, liquidació de
pressupostos, memónies d’activitats. libres de comptabilitat ¡ presentació d’aquests
documents a les autoritats competents.

CapítotV
Extinció, fusió i escíssió de la Fundació, i modificació deis seus Estatuts.
Articie 24
Extinció ¡ liquidació
24.1 La Fundació és de carácter permanent. S’extingirá, peró, per la pérdua total deis
seus drets í béns; per la impossibilitat dacomplir les seves finalitats fundacionals; per
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labsorció o la integració que resulti d’un procés de fusió amb una Fundació o més duna,
i, si és el cas, per les restants causes enumerades a larticle 335-4 de la Llei 4/2008, de
24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques
amb l’acord per majoria absoluta motivat del Patronat, aprovat pel Protectorat.
24.2 L’acord de dissolució obre el peciode de liquidació de manera automática, ¡ aquesta
es duu a terme per mitjá de la cessiá global dactius 1 passius en favor de l’Administració
de la Generalitat, o de les entitats del seu sector públic que realitzin activitats que
responguin al compliment de les finalitats que la Fundació tenia assignades o, en el seu
defecte, a flnalitats análogues que reverteixin en benefici de la recerca i de la ciéncia.
24.3 Excepcionalment, ¡ per causes degudament justificades, la liquidació es pot dur a
terme per mitjá de la realització del seu patrimoni, havent de revertir a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, com a minim, la part del patrimoni resultant de la liquidació
que resulti proporcional a les transferéncies, donacions aportacions que aquesta hagi
realitzat. La resta del patrimoni, si n’hi hagués, s’adjudicará, amb l’autorització prévia del
Protectorat, a alguna fundació, a entitats sense ánim de lucre amb finalitats simifars a les
de la fundació dissolta o bé a entitats públiques, de conformitat amb el que estableix
l’article 335-6.2 del CcC.
Article 25
La fusió i escissió

•

25.1 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l’acord motivat i
er majoria
absoluta del
Patronat de
la
FLindació
Centre Tecnológic de
Telecomunicacions de Catalunya i tarnbé requereix l’acord motivat del Patronat de totes
les fundacions interessades, aixi com l’aprovació del Protectorat.
25.2 L’acord d’escissió de la Fundació, per segregació duna part o de diverses parts del
seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s’adoptará només per a
donar millor compliment a les finalitats fundacionals, 1 es prendrá per majoria absoluta i
motivada del Patronat de la Fundació, amb l’aprovació del Protectorat.
25.3 La fusió i l’escissió han de respondre a la conveniéncia de complir millor els fins
fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrária del fundador.

Article 26
Modificació deis Estatuts.
La modificació d’aquests statuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat,
sempre ¡ quan convingul a l’interés de la Fundació i es tingui en compte la voluntat deIs
fundadors. La modificació d’Estatuts requereix l’aprovaciá del Protectorat, i s’ha de
formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.
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