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NUMERO QUATRE-CENTS ONZE.--------------------------

CARTA FUNDACIONAL . - FUNDACIO DR . JOSEP TRUETA I 

RASPALL. ----------------------------------------------

Girona, la meva residencia, tres de febrer de mil 

nou-cents noranta-cinc.--------------------------------

Davant meu, JUAN-RAMON PALOMERO GIL, Notari de 

l'Il.lustre Col . legi Notarial de Barcelona, amb 

residencia en aquesta ciutat.--------------------------

--------------------~COMPAREIXEN---------------------

Els senyors: POMPEU PASCUAL BUSQUETS, vei de Girona, 

carrer Sol numero 15 i D.N.I. 37.810.697P.----------

RAMON LLIBRE ANGULO, vei de Girona, carrer Albareda, 

3-5 , D. N. I . numero 38.564.823-X.--------------------

JOAN ROVIROSA JUNCOSA, vei de Girona, Avinguda de 

Fran9a s/n., i D.N.I. 24.801.366-Y.----------------

PERE SALAMERO BARO, vei de Girona, Avinguda de Fran9a 

s/n.,i D.N .I. 38.034.868-K.-------------------------

i ANGEL BERNATALLADAVILA, vei de Girona, Avinguda de 

Fran9a s/n., i D.N.I. 40.296.415-R.----------------

Tots s6n majors d'edat, casats i de regionalitat 



civil catalana, i el seu regim matrimonial es el de 

separaci6 de bens.-------------------------------------

INTERVENEN en nom propi i el senyor Pompeu Pascual 

Busquets ademes en qualitat de mandatari verbal del 

Sr. JOSEP MARIA NADAL FARRERAS, major d'edat, casat, 

vei de Girona, edifici de les Aguiles, Pla9a Sant 

Domenec s/n., i D.N.I. 40.260 . 743W, el qual ratifi

cara posteriorment la present escriptura.----------

M' asseguro de llur identitat pels seus documents 

exhibits.-----------------------------------------------

Tenen al meu entendre, la capacitat legal necessaria 

per atorgar aquesta escriptura de Carta Fundacional 

i ho fan d'acord a les seguents----------------------

---------------------CLAUSULES--------------------

PRIMERA. - Els senyors compareixents han decidit i 

mitjan9ant la present escriptura, constitueixen i 

erigeixen una Fundaci6 Privada que s'anomenara 

FUNDACIO DR . JOSEP TRUETA I RASPALL, la qual es 

regira per la Llei 1/1982, de 3 de mar9 de la Genera

litat de Catalunya, per les demes disposicions legals 

aplicables i pels Estatuts que, aprovats pels senyors 

compareixents, deixo units a la present escriptura, 

els quals consten de catorze folis de paper blanc 

cornu escrits nomes en una cara, que els senyors 
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compareixents mani f est e n coneixe r, i e n el c oncep te 

de la seva intervenci6 e ls accepten , i ratifiquen, i 

p e r mit j a d e la present els eleven a escript ura 

publica . --------------------------------------------------

SEGONA.- El Srs. compareixents aporten a l a fundaci6 

com a dotaci6 inicial de la mateixa e l s segiients 

bens :------------------------------------------------------

Citometre de Fluxe Coulter EPIX XL valorat en CATORZE 

MILIONS DE PESSETES .--------------------------------

Armari congelador per a conservaci6 de cel.lules, 

substancies r adi act i v es , preparacions i mostres 

biologiques valorat en UN MILIO TRES-CENTES MIL 

PESSETES . --------------------------------------------

Fotometre de flama ELEX i ncl os reductora, compressor 

i filtres per a Na. K. Li i Ca . valorat en TRES 

MI LI ONS CINC - CENTES CINQUANTA-CINC MIL PESSETES . ---

TERCERA.- D' aquesta manera resta constituida la 

FUNDACIO DR . JOSEP TRUETA i RESPALL, i sol.liciten 

d'aplicaci6 ala present escriptura de les correspo-

nents exempcions, en especial la de l'Impost sobre 



Transmissions Patrimonials, que es preveu en l'apar

tat c) de l'article 48, xifra I lletra A del text 

refos de l'indicat impost, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 3050/1980 de 30 de desembre . ------------

QUARTA.- APODERAMENT'-----------------------------

Els Patrons de la Fundaci6 queden apoderats recipro

cament per tal de realitzar quants actes de subsana

ci6 , complement o rectificaci6 siguin necessaris, en 

ordre a la inscripci6 de la present Carta fundacional 

en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya .---------------------------------------------

HE FET DE PARAULA LES RESERVES I ADVERTENCIES LEGALS; 

-------------ATORGAMENT I AUTORITZACID------------

Llegeixo aquesta escriptura integrament als comparei

xents a la seva elecci6, despres de renunciar al dret 

que els adverteixo tenen de fer-hoper ells mateixos; 

ent erats de tot el seu contingut, l'atorguen i 

firmen.-------------------------------------------------

De tot el consignat en aquest instrument public, 

redactat en dos folis de paper exclusiu per a docu 

ments notarials numeros lJ 0709706 i el seguent en 

ordre correlatiu, jo , el Notari en dono fe . --------

SEGUEIXEN LES FIRMES DELS COMPAREIXENTS. - SIGNAT: 

JUAN-RAMON PALOMERO GIL . - RUBRICATS I SEGELLAT.----
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DILIGENCIA.- El mat e ix dia tre s de f ebre r de mi l nou 

cents noranta-c i nc .------------------------------------

COMPAREIX en el meu departx el s enyor JOSEP MARIA 

NADAL FARRERAS, major d' edat, casat en regim de 

separaci6 de bens, de regionali tat civil , vei. de 

Girona , edifici de les Aguiles, Pla9a Sant Domenec 

s/n . , i D.N .I. 40 . 260 . 743W .------------------------

Interve en nom propi . ----------------------------------

M' assegur o de la seva ident i t at pel document exhi -

bit .-----------------------------------------------------

Te , al meu judi ci capac itat l egal ne cessa r i a per 

aquest acte , i DIU :------------------------------------

Que assebentat del t ot a l cont i ngut de l a present 

escr ipt ura ,i es t a t uts i ncorporats , ratif i ca i.ntegra

ment i en tots els seus aspectes l ' actuaci6 portada 

a terme pel Sr. Pompeu Pascual Busquets al.legant la 

representaci6 verbal del compareixent.--------------

De tot el que conte aquesta diligencia, redactada al 

final de l'escriptura precedent, en un foli de paper 

exclusiu per a documents notarials numero lJ 0709709 



jo, el Notari en dono fe . -------------------------

SEGUEIX LA FIRMA DEL COMPAREIXENT.- SIGNAT : JUAN-

RAMON PALOMERO GIL.- RUBRICATS I SEGELLAT.--------

ARANCEL RD 1426/89 . -------------------------------

BASE CALCULO: DOCUMENTO SIN CUANTIA---------------

NUMS.: 1,4 ..... D.G.8.a.-------------------------

HONORARIOS TOTALES PESETAS (IVA INCLUIDO) CONDONA-

DOS.-----------------------------------------------

-----------------DOCUMENTS ANNEXOS-----------------
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ESTATUTS DE LA FUNDACIO HOsPITAL DE GIRONA 
DR. JOSKP TRUKTA I RASPALL 

APITOL I.- DE LA DKNOHINACIO. FINALITATS I DOHICILI 
/ 
I 

1 Article 1.- Denominaci6. 
Amb la denominaci6 de FUndac16 Dr. Joaep Trueta 1 Raapall, es 
constitueix una fundaci6 privada, subjecta a la legislaci6 de 
la Generalitat de Catalunya. 

Article 2.- Finalitat. 
La Fundaci6 te per finalitat dur a terme totes aquelles 
tasques que es considerin adients per tal d'impulsar, promoure 
i afavorir l'activitat cientifica i tecnica, cultural i la 
formaci6 de personal investigador, docent i dels professionals 
que treballen en el camp de lea ciencies de la salut, sota la 
coordinaci6 i seguiment del Programa cientific i cultural en 
!'ambit de lea ciencies de la salut, en el si de !'Hospital de 
Girona Dr. Josep Trueta. 

En el desenvolupament de lea seves tasques, la Fundaci6 es 
coordinara, amb lea fundacions de recerca que es cre1n en el 
si d'altres centres de l'Institut Catala de la Salut i altres 
fundacions i entitats amb una finalitat similar. 

Ala efectes d'assolir 
aquest article, la 
Raspall: 

els objectius i finalitats esmentats en 
Fundaci6 privada Dr. Josep Trueta i 

a) Promocionara la realitzaci6 d'activitats d'investigaci6 
basica i aplicada dins !'ambit de l'atenci6 sanitaria de 
Catalunya. 

b) Concedira beques i ajuts economics per a la formaci6 de 
personal investigador i dele professionals que treballen 
en el camp de lea ciencies de la salut. 

c) Organitzara, assessorara i financara reunions cientifi
ques, congressos, seminaris i activitats analogues en 
!'ambit de lea ciencies de la salut. 

d) Promoura l'edici6 de publicacions. 



e) Organitzara tot a men a d'activitats culturals que 
sensibilitzin als professionals i a la poblaci6 en 
general sobre la necessitat d'una vida saludable i de la 
participaci6 act iva. a.mb la. responsa.bilita.t sobre la 
pro pia. sa.lut i la. dels a.ltres. 

Domicili. Article 3.
El domicili 
Dr. Josep 

funda.ciona.l estara ubica.t 
Trueta. i Ra.spall, ctra.. 

a. !'Hospital de 
de Franca., s/n, 

Girona. 
17007 

Girona. 
Les activitats de la. Fundaci6 es desenvoluparan principalment 
a Catalunya. 

CAPITOL II.- DEL RKGIH JURIDIC, PKRSONALITAT I CAPACITAT DE 
LA FUNDACIO. 

Article 4.- ~glm Juridic. 
La Fundaci6 privada. Dr. Josep Trueta. i Raspa.ll es regeix per 
la. voluntat dels funda.dors ma.nifesta.da. expressament o 
tacitament en aquests Estatuts i en la. Carta Funda.ciona.l, pels 
acords del Patrona.t i per les disposicions legals que li 
siguin necessariament a.plica.bles. 

Aquesta. Funda.ci6 es constitueix per temps indefinit. Ma.lgrat 
aixo, podra acordar-se la seva extinci6 quan esdevingues 
impossible el compliment dels fins per a.ls quals s'ha. crea.t, 
en la forma i a.mb els requisite expressa.ts en !'article 36. 

Article 5.- Personalitat. 
La persona.litat juridica de la. Fundaci6 comenca en !'instant 
mateix que per !lei quedi valida.ment constitu1da. 

Article 6.- CBP6citat. 
Per a l'acompliment de les seves fina.lita.ts, la. Fundaci6 Dr. 
Josep Trueta i Raspa.ll ga.udeix de plena capacita.t juridica i 
d'obrar sense cap altra limitaci6 que les derivades dels seus 
Esta.tuts o de la. Llei. 

A titol enunciatiu i no limitatiu la Funda.ci6 pot adquirir, 
conservar, posseir, a.dministrar, disposa.r, a.lienar, permutar, 

. --- - - . - - -- . - . 

hipoteca~ i gravar bens de totes classes; celebrar tota mena 
d'actes i contractes; concertar opera.cions crediticies; 
obligar-se i renunciar a bens i drets de tota mena; transigir
hi; promoure i seguir els procediments que fossin oportuns, 

2 
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desistir-ne i exercitar l.liurement tota classe 
de dr ts , accions i excepcions·· --davant dels Jutjats i 
Trib~als, ordinaria i especials, organismes i dependencies de 
l'A inistraci6 Publica i qualsevol altres de l'Estat, 
Gene alitat o qualsevol altra Comunitat Autonoma, Provincia, 
Mun ¥cipi i altres corporacions o entitats, amb l ' autoritzaci6 
que ' calgui del Protectorat si es que fos necessaria . 

CAPITOL III.- DKLS BKNKFICIARIS. 

Article 7 . - Beneficiaria. 
Seran beneficiaris de la Fundaci6 Dr . Josep Trueta i Raspall 
les persones fisiques o institucions que es trobin en 
situacions propies de les activitats d'aquella 1 integrades en 
el pla d'actuacions elaborat pel Patronat de la Fundaci6 i que 
aquest designi. 

CAPITOL IV.- DK LA DOTACIO I GKSTIO KCONOHICA. 

Article 8.- Dotaci6. 
La Dotaci6 de la Fundaci6 Dr. Josep Trueta i Raspall esta 
constitu1da pels bens que s·especifiquen a la Carta 
Fundacional. No obstant aixo, es podra incrementar amb altres 
bens i drets que la Fundaci6 adquireixi amb aquesta 
destinaci6, per qualsevol titol. 

En cas que en les aportacions, herencies, llegats i 
subvencions, no s'hi especifiques la seva adscripci6 al dot de 
la Fundaci6, el Patronat podra decidir, a criteri seu, entre 
integrar- los o no a la realitzaci6 de les finalitats 
fundacionals d'acord amb el que disposa la Llei. 



-. 

Article 9.- Afectaci6 del Patrimoni. 
Els bene i lea rendes de la Fundaci6 s'entendran afectes i 
adscrits, d'una manera directa i immediata, a la realitzaci6 
de lea finalltats fundacionals. 

L'adscripci6 del Patrimoni de la Fundaci6 a la consecuci6 dele 
seus fins, te caracter cornu i indivis; es a dir, sense 
assignacl6 de quotes i parts, iguals o no, de capital, i 
rendes de la Fundaci6 a cadascun d'ells . 

Article 10. - Ingressos. 
La Fundaci6 portara a terme els seus fins amb el producte de 
lea rendes del seu patrimoni, amb els donatius que rebi perque 
s'apliquin directament a la realitzaci6 d'aquells, i amb els 
ingresses precedents dele serveis que pugui realitzar la 
Fundaci6. 

El Patrimoni de la Fundaci6 quedara reflectit al corresponent 
inventari, que revisara i aprovara anualment el Patronat. 

Per a la realitzaci6 dele seus objectius, la 
disposara, concretament, dele mitjans segUents: 

Fundaci6 

a) Aportacions i subvencions atorgades per lea institucions 
i lea entitats representades al Patronat. 

b) Aportacions, subvencions, auxiliars i donacions d'altres 
entitats publiques o privades i de particulars. 

c) Productes dele seus bene. 

d) Rendiment dele seus bene. 

e) Rendiment de lea seves activitats. 

f) Qualsevol altre que pugui correspondre a la Fundaci6 
d'acord amb lea lleis. 

~---- - ---·-L-a- -~FundacM -~a~ttC"ar!"· ela· ·-eeus ~ recurem:r-en- ··-ta--furrmr· · --que- -el 
Patronat discrecionalment decideixi per tal d'abastar lea 
seves finalitats. 

4 
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En a mesura que els recursos 'de. l'entitat ho permeti, el 
Pat~onat ha de procurar que es compleixin lea finalitats 
previstes en !'article 2 dels presents estatuts, en el ben 
entes que al compliment d'aquestes finalitats s'ha de destinar 
com a minim el vuitanta per cent dels ingressos que 
s'obtinguin i de lea rendes que aquests ingressos produeixin. 

Els sobrante dels ingressos de cada exercici, en cas que n'hi 
hagues, podran ser capitalitzats o afegits ala ingressos 
previstos per ala segUents exercicis, segons acordi el 
Patronat, dins els limits establerts per la legalitat vigent. 

Article 11.- BXercici economic. 
L'exercici economic sera anual, comencara 1'1 de gener de cada 
any i acabara el 31 de desembre segtient. El primer exercici 
economic comencara en la mateixa data de l'atorgament de 
l'escriptura publica de constituci6 de la Fundaci6 i acabara 
el 31 de desembre segtient. 

Article 12.- Documentaci6 preceptiva. 
El Patronat formulara un inventari/balanc de situaci6, tancat 
el 31 de desembre, que reflecteixi amb claredat i exactitud la 
situaci6 patrimonial de la Fundaci6 en aquella data. Tambe, 
una memoria de lea activitats realitzades durant l'exercici i 
de la gesti6 economica del patrimoni, suficient per a fer 
coneixer i justificar l'acompliment de lea finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. Aixi mateix, es 
practicara la liquidaci6 del pressupost d ' ingressos i de 
despeses de l'any anterior i formulara el corresponent a 
l'exercici actual. 

Els documents referits seran aprovats pel Patronat, de manera 
que tots ells puguin ser dipositats en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya dins el termini 
fixat per la Llei. 

Article 13.- Llibres. 
La Fundac16 portara els llibres segUents: Llibre d'Inventaris 
i Balancos, Llibre de Pressupostos, Llibre Diari 1 Llibre 
d'Actes. La Fundaci6 podra aportar, si s'escau, els llibres 
que cregui convenients per donar mea claredat a lea seves 
operacions. 



El Llibre d'Inventari i Balances 
bens que constitueixi la dotaci6 
Josep Trueta i Raspall, i s'hi 

s'obrira amb l'inventari de 
inicial de la Fundaci6 Dr. 

inventaris i balances de cada 
s'escau, podran anotar les 
patrimonials. 

anotaran succeseivament 
exercici economic. Tambe, 
altes i baixes dels 

els 
si 

El Llibre de Pressupostos s'obrira amb el primer pressupost 
ordinari i, a continuaci6, la seva liquidaci6. Els 
pressupostos ordinaria i extraordinaris successius i la seva 
liquidaci6 s'aniran anotant de la mateixa forma . 

El Llibre Diari enregistrara les operacions de la Fundaci6 i 
els seus assentaments es faran d'acord amb el que disposen lee 
normes comptables. 

El Llibre d'Actes recollira els acords que prengui els organs 
de govern de la Fundaci6. 

Article 14.- Contingut pressupost. 
El pressupost anual de la Fundaci6 contindra els ingresses i 
lee despeses del periode indicat. 

Els ingresses se separaran per ra6 de la seva procedencia fent 
grups uniformes d'una mateixa naturalesa i, a part, els 
ingresses extraordinaris i atipics. 

Les despeses se separaran segons que hagin estat produ1des per 
lee activitats desenvolupades directament per la Fundaci6, o 
per activitats inespecifiques englobades dins el conjunt de 
l'actuaci6 que se'ls apliquin. 

Article 15.- Liquidaci6 del pressupost. 
La liquidaci6 dele preseupoetoe ee fara atribuint a cada 

de 
i 

partida pressupostaria els ingresses o lee despeses reals 
!'any i, lee diferencies que hi pugui haver, es designaran 

6 
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Article 16.- Hemrla. 
I 

La memoria d'activitats de gestio economica de la Fundaci6 
contindra aeparadament els capitols segilents: 

a) 

b) 

Descripci6 i detall de lea modificacions hagudes en 
bene immobilitzats afectes directament al compliment 

ela 
de 

les finalitats fundacionals o raons que les han 
motivades. Cas que s ' hagi hagut de demanar l'autoritzaci6 
del Protectorat, n'hi haura prou en referir- se a 
l'expedient correaponent , perc es fara constar l'estat en 
que es trobi el compliment de la resoluci6. 

Descripci6 i detall de les modificacions 
immobilitzats destinate a la producci6 de 
mateixa observaci6 del paragraf anterior. 

ens ela b€ma 
rendes en la 

c) Descripci6 i detall de les modificacions hagudes en els 
recuraos financera propia i aliens, i raons que lea han 
motivades. 

d) Descripci6 i detall dels passius contingents. 

e) Activitata propiea desenvolupades 
que no resulti prou detallat 
pressupost. 

durant l ' any en 
en la liquidaci6 

allo 
del 

f) Activitats d'ajut a institucions o peraones, amb la 
mateixa excepci6 del paragraf anterior. 

g) Canvia dele components del Patronat, sense perjudici de 
la notificaci6 prevista en la Llei. 

h) Qualsevol altra qilesti6 que faci coneixer i justifiqui el 
compliment de lea finalitats fundacionals i dels 
preceptes legals, unic i exclusiu objecte de la memoria, 
d'acord amb la Llei. 

En la memoria podran suprimir- se aquells capitola 
no s'hagi produYt cap dels actea referits, 
declarar- ho aixi. 

en ela quals 
pero caldra 



·. 

Article 17.- Comptabilitat. 
La Fundaci6 adoptara el sistema de comptabilitat i la forma 
d'enregistrar els moviments comptables que cregui mea 
convenients, sempre que siguin suficients per garantir la 
veracitat de les dades contingudes en els balances de 
situaci6, confecci6 i liquidaci6 dels pressupostos i no 
estiguin en contradicci6 amb lea normes del Pla General de 
Comptabilitat o amb les seves adaptacions sectorials. 

Article 18.- Normativa economica . 
No obstant el que s ' estableix en els articles anteriors, queda 
salvada sempre la normativa obligatoria per a la Fundaci6 en 
materia economica. 

CAPITOL v.- ORGANS DK GOVERN DK LA FUNDACIO. 

Article 19.- Govern. 
La Fundaci6 tindra els segUents organs: 

a) Patronat. 

b) Comissi6 Executiva. 

c) Comite Cientific. 

- DEL PATRONAT. 

Article 20.- Del Patronat. 
La representaci6, la direcci6 i l'administraci6 de la Fundaci6 
Dr. Josep Trueta i Raspall correspon al Patronat, sens 
perjudici de les facultats de delegaci6 que li atorguen les 
!leis i aquests Estatuts. 

~- ---- ---- -----Er ··-patronat- es 1 ~organ - de -· govern de- Ia.·--Funoac1o r~e--- la- -- ----
representaci6 de la mateixa, la qual compren totes aquelles 
facultats que siguin necessaries per a la realitzaci6 de les 
finalitats fundacionals. 

8 
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Article 21( - Hembres del Patronat. 
El Patronat eata format per un minim de cine peraonea. 

El Patronat inicial ea el format per lea peraonea que figuren 
en la Carta Fundacional, els quala entraran en funciona 
deaprea d'haver acceptat expreaaament el carrec en ela termea 
establerta per la llei. 

Article 22. - Nomenament i renovaci6 del Patronat. 
El primer Patronat sera deaignat pels fundadora; 1 lea 
renovaciona parciala del mateix pel propi Patronat reunit a 
aqueat efecte. 

La duraci6 del carrec de Patr6 sera de 
patrons podran aer prorrogata per un mateix 
carrec o be reelegita indefinidament. 

quatre anya. Ela 
periode en el aeu 

Alhora de procedir a 
carreca que hauran 
designata. 

la renovaci6 ea 
d'exercir en el 

determinaran tambe ela 
Patronat ela patrons 

En cas de produir-ae alguna vacant en el ai del Patronat, la 
mateixa podria aer ocupada aeguidament per deaignaci6 del 
propi Patronat, el nomenament del qual ho aeria fins que 
finalitzea el termini que havia eatat fixat pel ceaaat. 

Ela 
amb 

aucceaaiua nomenamenta 
el vot minim de dos 

l'exercici del aeu carrec. 

competiran al Patronat plenament 
tercoa dels vota dela patrons en 

Article 23.- Cessament de patrons. 
Ela patrons ceaaaran per mort, renuncia o incapacitat. 

La aeva vacant es cobrira de la forma eatablerta en !'article 
anterior. 

Article 24.- Garrecs dins del Patronat. 
El Patronat elegira d'entre els aeus membrea ela que hagin 
d'exercir lea funciona de President, Vicepreaident, Secretari 
i Treaorer, per unanimitat, asaumint tots els altrea la 
condici6 de vocals. 



El Patronat podra ampliar el nombre de vocals, que actuaran a 
titol individual o en representaci6 , sempre que la seva 
admissi6 sigui aprovada pels seus membres. 

El Patronat podra 
honorific. 

nomenar per 

Article 25.- sessions del Patronat. 

unanimitat un president 

El Patronat es reunira en sessi6 ordinaria i si s'escau, 
extraordinaria. 

Es reun i ra en sessi6 ordinaria , com a min im, dues vegades a 
! 'any (una vegada cada semestre). 

En sessi6 extraordinaria es reunira, quan aixi ho decideixi el 
President, o be ho sol.licitin almenys un terc dele membres 
del Patronat. En aquest ultim cas s'haura de presentar, 
juntament amb la sol.licitud, una proposta d'ordre del dia . 

La convocatoria de lee reunions ordinaries es fara mitjancant 
escrit adrecat al domicil! de cada membre, amb vult dies 
d'anticipaci6 a la data de la reuni6 i contindra l'ordre del 
dia, fora de la qual no es podran prendre acords valids, 
llevat que a la reuni6 hi siguin presents tots els membres i 
ho consenteixin expressament. 

En casos d'urgencia, la convocatoria es fara, almenys, amb 
vint-i-quatre hores d'anticipaci6 mitjancant qualsevol 
procediment del qual en pugui quedar constancia. En aquest 
darrer suposit, i un cop considerat l'ordre del dia, el 
Patronat haura d'apreciar, per unanimitat dels presents, 
l'existencia d'urgencia. 

Si no s'estimes l'existencia d'urgencia, es procedira a 
convocar la reuni6 de la Junta en forma ordinaria. 

Article 26.- Acords. 
Per prendre acords sera preceptiva l'assistencia d'un nombre 

----------~~de._me.mhr.ea. -de--1--Patrcmat -ne- -inferior a la mei tat mes un. - dels 
patrons. Els acords es prendran per majoria absoluta dele 
membres assistents. El vot haura d'esser exercit personalment. 
En cas d'empat decidira el vot de qualitat de President. 
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I ,, 
S'exceptuen ela caaoa en que lea diapOaiciona legals o ela 
eatatuta determinin 
obligatori. 

altrea proporciona de compliment 

Article 27.- Representaci6 de patrons. 
Lea peraonea juridiquea que aiguin patrons a'han de fer 
repreaentar per una persona fiaica. 

L ' exercici del carrec ea peraonaliaaim. Unicament, i en 
excepc i onala , e a podra delegar la repr eaentaci6 en una 
persona aempre que ho juatifiqui plenament davant 
Patronat. 

Article 28.- FUncions del Patronat. 

caaoa 
altra 

del 

El Patronat repreaenta la Fundaci6. En l'exercici de la aeva 
funci6 li competeixen expreaaament. 

a) Realitzar tota mena d'actea de negocia juridica, tant 
d'adminiatraci6 com de rigor6a domini, aobre tota mena de 
bena mobles, immoblea i valera, sense altrea formalitata 
que lea que a'eatableixen el aqueata Eatatuta i amb 
l'autoritzaci6, quan aigui precedent, del Protectorat. 

b) Cobrar i 
utili tats 
derivate 
Fundaci6 

percebre rendea, fru1ta, dividends, intereaaoa i 
i, qualaevol altrea productea o beneficia 

dela bena que integren el patrimoni de la 
i ela rendimenta obtinguta en el deaenvolupament 

dela aeua fins. 

c) Efectuar tots ela pagamenta que calguin i ela que facin 
falta per atendre lea deapeaea necessaries per a 
l'adminiatraci6, financament i protecci6 del patrimoni i 
lea rendea de la Fundaci6. 

d) Realitzar tota mena d'operaciona amb entitata bancariea, 
de credit i eatalvi, com ara obrir, aeguir i cancel.lar 
comptea correnta, d'eatalvi i de credit, aubacriure tota 
mena de contractea de credit i dipoaita en metal.lic, 
valera i impoaiciona a termini, tot aixo interpretat 
ampliament i sense cap limitaci6. 

e) Aprovar lea memories, ela inventaria, balances i eatat de 
comptea de formulaci6 anual obligatoria. 

11 



f) Modificaci6, si s'escau dels presents Estatuts, d'acord 
amb les lleis. 

g) Representar la Fundaci6 en judici i fora de judici, per 
mitja de Procuradors o d ' altres apoderats que podra 
nomenar mitjancant l'atorgament a l'efecte dels poders 
oportuns, davant de tota mena d'Autoritats, Jutjats, 
Tribunals, Delegacions, Comissions, Juntes, Ministeris, 
Magistratura de Treball, Caixes i Institucions Nacionals, 
Dependencies de l'Estat, Generalitat de Catalunya, 
Provincia o Municipi, i, qualsevol altre organisme, tot 
promovent, instant seguit o desistint, expedients, plets, 
causes o judicis de qualsevol classe. 

Article 29.- Delega.ci6 permanent. 
El President del Patronat exercira permanentment i, en funci6 
del seu carrec, la representaci6 del Patronat enfront de 
tercers en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar 
l'organ col.legiat, excepte les que s6n indelegables, com ara 
l'aprovaci6 de comptes, la formulaci6 de Pressupost, 
l'alienaci6 i el gravamen de bens immobles que noes cotitzin 
a la Borsa, i qualsevol altres actes que necessitin 
l'autoritzaci6 i/o l'aprovaci6 del Protectorat. 

En l'exercici d'aquesta funci6 delegada, 
expressament l'exercici de les facultats 
apartats b) c) d) i g) de l'article anterior. 

- DK LA COHISSIO EXHCUTIVA. 

Article 30. - Hembres de la. Comissi6 Executiva.. 

li competeixen 
indicades als 

La Comissi6 Executiva estara formada per un maxim de set 
membres que seran designata pel Patronat, per un periode de 
quatre anys prorrogables. D'entre aquests membres es 
designaran un President i un Secretari per unanimitat, i la 
resta adquiriran la condici6 de vocals. 

La Comissi6 Executiva s'ha de reunir en sessi6 ordinaria, com 
a minim, un cop cada mes i, en sessi6 extraordinaria quan la 
convoqui el seu president per iniciativa propia o a petici6 de 
dos dels membres. 
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Per la convocatoria 
seguir lea normes 
Estatut, pel que fa 

i la fixaci6 · de _''l, ordre del dia 8 'han de 
establertes a !'article 25 del present 

al Patronat. 

Els acords s'han d'adoptar per majoria simple dels membres 
presents, i el President n'ha de dirimir els empats. 

Article 32. - FUncionB de la COmiBBi6 BXecutiva. 
La Comissi6 Executiva te lea funcions d'execuci6 dels acords 
del Patronat, aixi com realitzar totes lea actuacions que 
aquests li delegui. 

DKL COHITK CIKNTIFIC. 

Article 33.- HembreB del COmite Cientific . 
El Comite Cientific estara format per un maxim de set membres 
que seran designata per lea Institucions representades en el 
Patronat, per un periode de quatre anys prorrogables. D'entre 
aquests membres es designaran un President i un Secretari per 
unanimitat, i la resta adquiriran la condici6 de vocals. 

Article 34.- FUncionB del COmite Cientific. 
S6n funcions del Comite Cientific: 

a) Proposar al Patronat lea linies d'investigaci6, projectes 
i programes a desenvolupar per la Fundaci6. 

b) Impulsar lea relacions amb altres organismes de recerca. 

c) Elaborar les propostes adients en ordre a la concessi6 de 
beques i altres ajuts economics. 
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CAPITOL VI . - DE LA HODIFICACIO DELS ESTATUTS I KXTINCIO DE 
LA FUNCACIO. 

Artlcle 35.- Hod1f1cac16 dels Estatuts. 
Per modificar els presents Estatuts caldra l'acord del 
Patronat, adoptat per la majoria de dos tercos del total dels 
seus components i d'acord amb els requisite preceptuats per 
les !leis. 

Artlcle 36.- BXt1nc16 de la FUndac16 . 
La Fundaci6 es constitueix amb desig de perpetu1tat i solament 
s'extingira per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la 
realitzaci6 dels seus fins o per la perdua del seu patrimoni, 
per acord adoptat pel Govern de la Generalitat, a proposta del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, previ informe 
favorable del Director del Servei Catala de la Salut, 
circumstancies que haura d'estimar i aprovar el Patronat per 
unanimitat, sens perjudici de complir tot el que, per fer- ho, 
amb caracter obligator!, imposi la llei. 

Artlcle 37.- Dest1nac16 dels hens sobrants. 
En el cas d'extinci6 de la Fundaci6, la destinaci6 dels bens 
sobrante, si n'hi hagues, passaran a 
Patrimoni del Servei Catala de la Salut. 

CAPITOL VII.- FUNCIONS DE CONTROL 

Artlcle 38. - FUnclons de control. 

integrar-se en el 

La Fundaci6 resta sotmesa 
Llei 1/1982, de 3 de marc, 
a l Protectorat. 

a les funcions de control que la 
de Fundacions Privades, atribueix 

Artlcle 39.- Cbmun1cac16 al Protectorat. 
El compliment dels actes de liquidaci6 i destinaci6 dels bens 

·- ---·--- - - subrcurtg-··cte---J.a:- -Funtla:ci6, s 'ha.ura · de comunica.r- ··~n --·protectorat 

directament pels Patrons, la responsabilitat dels quals davant 
l'Administraci6 no cessara fins llavors. 
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NOTA.- El mateix dia de la seva autoritzaci6, expe-

deixo copia literal, a instancies de la "FUNDACIO DR. 

JOSEP TRUETA I RASPALL", en onze folis de paper 

exclussiu per a documents notarials, numeros 1J 

0710016 i els deu seguents en ordre correlatiu. Dono 

fe.- J.R.P.G.- RUBRICAT.----------------------------

ES COPIA LITERAL de la seva matriu amb la que concor-

da f idelment, i on queda anotada. La expedeixo a 

instancies de "FUNDACIO DR . JOSEP TRUETA I RASPALL", 

en onze folis de paper exclusiu per a documents 

notarials, numeros 1J 0704862 i els deu seguents en 

ordre correlatiu. Girrna, a setze de febrer de mil 

nou-cents noranta-cin . DONO FE . - -----------

-1 ----1 J 
----

DILl-



GENCIA: Per fer constar que per Resoluci6 de 13 d'octubre de 
1995 de la consellera de Justicia, s' inscriu en la mateixa 
data la Fundaci6 Dr. Josep Trueta, Fundaci6 Privada al Regis
tre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el 
numero 929. Aquesta escriptura ha estat modificada per l'es
criptura de 4 de maig de 1995, i rectifice.da i ratificada 
per la de 8 de maig de 1995, atorgades davant el notari de 
Girona senyor Juan Ram6n Jos~ Palomero Gil, num. 1596 i 1624 
del seu protocol, respectivament . 

Barcelona. , 16 d'octubre de 1995 

El cap 
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