Acta de reunió del patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA FONT PICANT
Lloc: Barcelona
Data: 17 de Maig de 2013
Assistents:
President: Josep María Blanch Ribas
Vicepresident: Juan Pedro Montero de la Bandera
Secretari: Laureano Hernández Fernández
Tresorer: Maria Josefa Farriol Martorell
Vocals: Josep María Ribot Mundet, Diego Castillo Visca.
Altres assistentes: Elvira Bartolomé Ramos.

Actua com a president el Senyor Josep Maria Blanch Ribas i com a
secretari el Sr. Laureano Hernández Fernández.

Ordre del dia:
1. Modificació dels Estatuts de la Fundació per adaptarlos a la legislació
vigent.
2. Torn obert de paraules
3. Aprovació de l’acta de la sessió

1. Modificació dels Estatuts de la Fundació per adaptarlos a la
legislació vigent.
Per unanimitat dels patrons assistents, el Patronat acorda:
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Primer. Modificar els articles 6 i 28 els Estatuts per tal d’esmentar les
deficiències detectades. La nova redacció dels articles esmentats serà la següent:
“Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col∙laboració
amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la
normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme les finalitats
fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu,
s’enumeren a continuació:

a) Investigació en tot el que concerneix a Drogodependències, des de les
múltiples disciplines que aborden el problema, intentant elaborar hipòtesis
de treball, formes de diagnòstic i tractament.
b) Promoció de serveis, centres d’acolliment, assistència i reinserció o
docència a fi d’acomplir l’objectiu central.
c) Docència i divulgació de les accions realitzades, així com de projectes o
propostes a d’altres fòrums de treball.
d) Qualsevol altre finalitat relacionada amb els objectius anteriors
El Patronat haurà de determinar i decidir, el PROGRAMA D’ACTIVITATS
que emprendrà la Fundació, sempre dintre de les finalitats Fundacionals i amb els
recursos que cregui més convenients i en disposició.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme
segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau,
dels permisos o llicències pertinents.
Article 28. Conflicte d’interessos
 Els patrons i les persones indicades en l’article 3129.3 han d’abstenirse
de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
 Els patrons i les persones indicades en l’article 3129.3 no mantenen
relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació
 Els patrons i les persones indicades en l’article 3129.3 no poden
participar en societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden
establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns
mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis
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retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312
9.3.
 Deure d’inhibició: durant els 2 anys següents al cessament com a patró
no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades
per la Fundació.
Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312
9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment
acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els
particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el
patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat
juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa
l’article 33213.”2. La declaració responsable a què fa referència l’apartat 1 ha de
respectar el que disposen els articles 3129 i 33213.

El previst en aquest article s’entén sense perjudici de la regulació
continguda en l’article 30 d’aquest estatuts.”
2. Torn obert de paraules

3. Aprovació de l’acta de la sessió
I no haventhi més assumptes per a tractar, el president aixeca la sessió
de la qual, com a secretari, aixeco aquesta acta que, un cop llegida, és aprovada
per tots els patrons assistents.

Vistiplau
El president

El secretari

3

