
ESTATUTS DE  LA FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA 
 
 
CAPÍTOL I - DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I RÈGIM 

JURÍDIC 
 
 
Article 1.- La Fundació es denomina "FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA”. Està 

subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya), i s’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació, i de 
manera especial per aquests Estatuts. 

 
El domicili de la Fundació es troba a  Barcelona, carrer Còrsega, 299, entresol;  podrà ser 

traslladat per acord del Patronat, sempre que es compleixin les disposicions legals vigents. 
  
Article 2.- La Fundació, que no tindrà ànim de lucre, desenvoluparà principalment les 

seves activitats dins de l’àmbit territorial de Catalunya, si bé  tindrà una vocació internacional 
de cooperació amb els països d’Iberoamèrica.   

 
Article 3.- La Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes 

complementàries que puguin adoptar els seus òrgans de govern, seran les normes per les quals, 
juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la 
Fundació. 

 
Article 4.- La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres 

limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a 
aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, pel fet de l'atorgament de la 
seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
 
CAPÍTOL II - FINALITATS FUNDACIONALS 
 
 
Article 5.- La Fundació tindrà com a finalitats la creació d’un punt de trobada 

d’Iberoamèrica a Catalunya, fomentar la projecció de Catalunya als diferents paisos 
Iberoamericans a través de tota mena d’activitats de caire cultural, artístic, social, científic i de 
recerca, tecnològic, econòmic i polític i donar a conèixer la realitat d’Iberoamèrica a Catalunya. 

 
Article 6.- Per a la realització, finançament i funcionament de totes les anteriors 

finalitats, la Fundació podrà realitzar tota mena d'actes, contractes, operacions i negocis lícits, 
sense més restriccions que les imposades per les lleis; podrà especialment, a títol indicatiu, 
emprendre les següents actuacions:  

 
a) Organitzar i/o finançar conferències i taules rodones, seminaris, cursos, exposicions, 

cicles de cinema, etc, que tractin aspectes relacionats  específicament amb la realitat d’ Amèrica 
Llatina. 

 
b) Editar i publicar  estudis, llibres, informes, etc. sobre Amèrica Llatina i Catalunya. 
 
c) Subvencionar i col·laborar amb persones, col·lectius, entitats i institucions per a 

executar projectes adreçats a l’apropament d’Amèrica Llatina a Catalunya, i a la inversa. 



 
d) Establir col·laboracions institucionals i de projectes comuns a desenvolupar amb la 

representació diplomàtica i consular dels països Iberoamericans a Catalunya.  
 
e)   Gestionar i conservar una biblioteca, un arxiu, una hemeroteca i una videoteca. 
 
f)  Executar  projectes propis, relacionats amb les finalitats anteriors, que vinculin els 

centres de recerca i docència acadèmica a Catalunya que treballen en la investigació de les 
realitats d’Amèrica Llatina. 

 
g) Promoure totes aquelles activitats que s'acordin de conformitat amb els presents 

Estatuts i que contribueixin d'una forma directa o indirecta a la consecució dels objectius socials. 
 
Article 7.- Correspondrà al Patronat determinar les regles bàsiques per a l’aplicació dels 

recursos a les finalitats fundacionals, així com els criteris objectius per a la determinació dels 
beneficiaris, regles que sempre es basaran en l’objectivitat, la imparcialitat i la no discriminació 
per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat i que s’adrecen a col·lectius 
genèrics de persones. 

 
 
CAPÍTOL III – PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA 
 
 
Article 8.- El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats 

fundacionals. L'esmentat patrimoni es compondrà: 
 a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta 

Fundacional. 
 b) De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d'incrementar el 

capital fundacional. 
 c) De tots els fruits, rendes i productes, i d'altres béns incorporats al patrimoni de 

la Fundació, per qualsevol títol o concepte. 
 
Article 9.- Els béns fructífers que integrin el patrimoni fundacional només podran ser 

alienats per reinvertir el producte que se n'obtingui en l'adquisició d'altres béns fructífers, o en 
els que serveixin per al millor compliment de la finalitat fundacional. 

 
El Patronat podrà, sempre que calgui, i d’acord amb el que aconselli la conjuntura 

econòmica i la legislació vigent, fer les modificacions que cregui necessàries o convenients en 
les inversions del patrimoni fundacional. 

 
Article 10.- El Patronat de la Fundació anualment ha de fer l’inventari i ha de formular 

els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic 
que és el 31 de desembre; així mateix, formularà el pressupost de l'exercici següent. 

 
Els comptes anuals els haurà d'aprovar el Patronat dins dels sis mesos següents a la data 

de tancament de l’exercici, i hauran de presentar-se al Protectorat de la Generalitat de 
Catalunya en el termini de trenta dies a comptar des de la seva aprovació. 

 
Article 11.- Els recursos anuals es compondran de: 
 
 a) Les rendes que produeixi l'actiu. 
 b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. 



 c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat, les quals, per 
tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional. 

 
Article 12.- A la realització de les finalitats fundacionals es destinarà, com a mínim, el 

setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació, i la 
resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats, o bé a incrementar els fons 
propis de la fundació. 

 
Article 13.- Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que constitueixen el 

patrimoni fundacional i per a l'acceptació d'herències i llegats, s'exigirà el vot favorable del 
Patronat amb la majoria qualificada establerta en l'article 30 dels Estatuts, i l'acompliment dels 
requisits legals aplicables. 

 
Article 14.- La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la comptabilitat 

que li siguin directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà 
el llibre diari, el llibre d’inventaris i de comptes anuals i el llibre d'actes. La comptabilitat la 
portarà la persona que designi el Patronat.  

 
 
CAPÍTOL IV - DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ  
 
 
Article 15.- El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és 

l'òrgan que n'ostenta la representació i la gestió, amb totes les facultats que siguin necessàries 
per a la realització de les finalitats fundacionals. 

 
Article 16.- El Patronat estarà compost per un màxim de 28 patrons.  
 
Formaran part del Patronat en tot cas: 
 
1) 5 (cinc) patrons designats per la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
 
2) 5 (cinc) patrons designats per la Generalitat de Catalunya. 
 
3) 5 (cinc) patrons designats per l’Ajuntament de Barcelona 
 
4) 5 (cinc) patrons designats pels socis no institucionals de l’Institut Català de Cooperació 

Iberoamericana.  
 
Tots aquests patrons tindran una durada en el càrrec de quatre anys, i podran ser 

reelegits per l’entitat que els ha designat per períodes successius de quatre anys.  
 
Seran també patrons totes aquelles persones físiques o jurídiques que siguin designades 

pel Patronat. Aquests nous patrons tindran una durada en el càrrec de quatre anys, reelegibles 
pel mateix termini indefinidament. 

 
Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 

del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d’abstenir-se 
de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre 
l’objectivitat en la gestió de la Fundació. 

 



Article 17.- Els membres del Patronat entraran en funcions després d'haver acceptat 
expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació vigent.  

 
El cessament dels patrons es produirà per qualsevol de les causes previstes a l’article 

332-12 de la referida Llei 4/2008.  
 
Article 18.- Els patrons no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici 

del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que els representi l’acompliment de les funcions 
encarregades pel Patronat, prèvia justificació d'aquestes.  

 
Els patrons podran establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, 

sempre que s’articuli mitjançant un contracte, que determini clarament les tasques laborals o 
professionals que es retribueixen, les quals han d’ésser diferents de les pròpies del càrrec de 
patró,  així com es compleixi allò previst a l’article 332-10 de la repetida Llei 4/2008. 

 
Article 19.- Són facultats del Patronat, entre d'altres: 
 
a) Elegir els nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir 

les vacants que s'hi produïssin per qualsevol causa, d'acord amb els requisits establerts en 
aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent. Les vacants que es 
puguin ocasionar respecte dels 20 patrons als quals fa referència l’article 16 d’aquests estatuts 
exclusivament es podran cobrir per l’entitat que hagués designat el càrrec del patró vacant. 

 
b) Cessar els patrons. 
 
c) Nomenar les persones que hagin d’ocupar càrrecs de direcció i atorgar els poders 

corresponents, dins les disposicions legals vigents. 
 
d) Acordar els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la 

Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu 
patrimoni, rendes i productes i de l'exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions 
estatutàries i legals. 

 
e) Aprovar els comptes anuals. 
 
f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin 

pertinents, d'acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s'hi 
esdevinguin. 

 
g) Aprovar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra 

Fundació; aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del Protectorat. 
 
h) Prendre les decisions necessàries pel desenvolupament de les activitats de la 

Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos, tant ordinaris com 
extraordinaris. 

 
i) Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles 

normes que hom cregui necessàries per a la seva realització. 
 
j) Atorgar i revocar poders generals i/o especials a favor d’una o més persones, amb les 

facultats que en cada cas es considerin més adients, tot complint les prescripcions establertes a 
l’article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008. 



 
k) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol 

contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les rendes i béns de 
la Fundació, i per a l'exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més 
adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals. 

 
Article 20.- El Patronat es reunirà en Junta ordinària un mínim de dues vegades a l’any. 

Durant el primer semestre de l’any natural, a fi d’aprovar els comptes de l’exercici anterior; i en 
el decurs dels darrers dos mesos de l’any a fi d’aprovar les activitats i el pressupost de l’any 
següent.   

  
Es reunirà en Junta extraordinària tantes vegades com sembli oportú al President, per 

iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en 
aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. 

 
Article 21.- La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l'Ordre 

del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran 
prendre acords vàlids. 

 
La convocatòria es farà amb set dies d'antelació per qualsevol mitjà que garanteixi la 

recepció per part de l'interessat. 
 
Article 22 - Correspondrà a la Junta Ordinària: 
 
a) Examinar i, si s'escau, aprovar l'inventari balanç i els comptes anuals de l’exercici, 

integrats pels documents previstos a la llei. 
 
b) Determinar les activitats a desenvolupar durant l'exercici següent. 
 
c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria. 
 
Article 23 - En Junta Extraordinària només es podran tractar i adoptar acords sobre les 

qüestions previstes a la convocatòria.  
 
Article 24.- El Patronat designarà, d’entre els seus membres, un President, tres (3)  

Vicepresidents i un Secretari. També podrà ser nomenat pel Patronat un/una vicesecretari/a, 
que substituirà al secretari/a en cas d’absència. El/la vicesecretari/a també haurà de ser patró.  

  
També podrà ser nomenat pel Patronat, d’entre els seus membres, un Tresorer. La resta 

de Patrons tindran la condició de Vocals. 
 
Article 25.-  Els càrrecs de President, Vicepresident 1er, Vicepresident 2on i 

Vicepresident 3er tindran una durada de dos (2 anys), llevat del primer President, el mandat del 
qual finalitzarà el dia 31 de desembre del 2006.  

 
La presidència i vicepresidències del Patronat s’aniran alternant de la següent manera: 
 
- El primer President serà un patró d’entre els designats per l’Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Serà Vicepresident 1er un patró d’entre els designats per la 
Generalitat de Catalunya, Vicepresident 2on un patró d’entre els designats per l’Ajuntament de 
Barcelona i Vicepresident 3er un patró d’entre els designats pels socis no institucionals de 
l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana. 



 
- Un cop finalitzat el seu mandat, el President passarà a ser Vicepresident 2on; el patró 

que ostentava el càrrec de Vicepresident 3er passarà a ostentar la Presidència del Patronat; el 
patró que ostentava el càrrec de Vicepresident 2on passarà a ser Vicepresident 1er i  el 
Vicepresident 1er passarà a ser Vicepresident 3er..  

 
La presidència i Vicepresidències s’aniran alternant successivament sempre entre els 

patrons designats per la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i els socis no institucionals de l’Institut Català de 
Cooperació Iberoamericana.  

 
Article 26.- El President, i en defecte seu el Vicepresident 1er, tindran les facultats 

següents: 
 
 a) Representar la Fundació en judici i fora d'ell, sense perjudici dels casos en què 

el Patronat i/o en aquests Estatuts es designi un altre representant especial. 
 
 b) Convocar, Presidir i Moderar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de 

conformitat amb aquests Estatuts.  
 
 c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria 

explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el pressupost de l’exercici 
següent. 

 
 d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos 

d'empat. 
 
 e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts. 
 
Article 27.- El Secretari estendrà les actes i lliurarà certificacions amb el vist-i-plau del 

President o, en defecte seu, del Vicepresident. 
 
Portarà el llibre d'actes, on es faran constar les circumstàncies establertes legalment. 
 
Les actes de les reunions del patronat s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o 

en la següent. 
 
Article 28.- El Tresorer, en cas que se’n designés un, vetllarà perquè les quantitats que 

percebi la Fundació siguin ingressades en un compte corrent bancari o llibreta d'estalvi. 
 
Els valors mobiliaris els dipositarà, en nom de la Fundació, en un establiment bancari. 
 
El Patronat podrà acordar que per determinades actuacions i/o disposicions d’actiu, el 

Director/a de la Fundació requereixi la signatura mancomunada del Tresorer. 
 
Article 29.- Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, 

les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan 
hi assisteixin, personalment o degudament representats, la meitat més un dels patrons. Cada 
patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots emesos. 

 
Els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, en un altre patró. 
 



Les persones jurídiques han d’ésser representades en el patronat, d’una manera estable, 
per la persona a qui correspongui aquesta funció, d’acord amb les normes que la regulin, o per 
la persona que designi a aquest efecte l’òrgan competent.  

 
Article 30.- Serà necessari el vot favorable de tres quartes parts dels membres del 

Patronat, per: 
 
a) Els actes a què fa referència l'article 13 d'aquests Estatuts. 
 
b) El nomenament dels nous Patrons als que fa referència l’article 16, penúltim paràgraf, 

d’aquests Estatuts. 
 
 c) El cessament de patrons. 
 
 d) La modificació dels estatuts, l'agregació o fusió en una altra Fundació i la 

dissolució; caldrà acomplir també els requisits previstos en la referida Llei 4/2008. 
 
Article 31.- El Patronat pot nomenar com a Patrons d’Honor, sense els drets i obligacions 

inherents al càrrec de patró, a institucions, empreses, universitats, persones, etc que pel seu 
àmbit d’actuació envers Amèrica Llatina puguin assessorar a la Fundació quan se’ls hi demani.  

 
 
CAPÍTOL V. DEL DIRECTOR/A GENERAL 
 
 
Article 32.- El Patronat de la Fundació designarà un Director/a General. Al Director/a de 

la Fundació li correspon la gestió ordinària de la Fundació, i la seva competència s’extendrà a 
tots els assumptes que pertanyen al seu objecte i activitats fundacionals. En concret, i a títol 
enunciatiu, són funcions del Director/a General:  

 
1.- Personal.- Portar la direcció dels assumptes de l'entitat, nomenar i acomiadar 

empleats, assenyalar les seves funcions i retribucions. Ordenar i inspeccionar el treball, i en 
general representar la fundació en totes les relacions civils i laborals amb el dit personal, fins i 
tot en les actuacions, judicis i expedients davant les Autoritats laborals, Delegacions, 
Inspeccions, Magistratures de Treball i Sindicats, seguint-los en tots els seus tràmits i instàncies 
amb facultat de conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar-se, desistir i recórrer. 

 
2.- Béns mobles.- Administrar, comprar i vendre béns mobles, maquinària, drets de 

propietat industrial; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular 
proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòlisses, 
coneixements, guies, sol·licituds i declaracions jurades, contractar noliejament. 

 
3.- Operacions bancàries.- Operar amb la banca privada i oficial, àdhuc amb el Banc 

d'Espanya, i amb les Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit de qualsevol localitat realitzant tot 
allò que la legislació i pràctica bancària permeti: seguir, obrir, disposar i cancel·lar tota classe de 
comptes corrents d'estalvi, signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i 
saldos i conformar-los o impugnar-los i contractar crèdits, subscriure línies de crèdit i descompte 
de lletres. 

 
4.- Lletres de canvi.- Lliurar, endossar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials i 

financeres, i altres documents de gir. Formular comptes de "ressaca". Resseguir protestos per 
manca de pagament, d'acceptació o qualsevol altra classe. 



 
5.- Dipòsits.- Constituir, modificar, retirar i cancel·lar dipòsits d’efectiu, valors  i 

qualsevol bens, fins i tot al Banc d’Espanya, Caixa General de Dipòsits i tota mena de Societats i 
Establiments, Centres Oficials, Autoritats, Jutjats i Tribunals, signant els resguards, declaracions 
i altres documents que siguin necessaris 

 
6.- Drets de crèdit.- Acceptar hipoteques, penyores, anticresi o altres garanties ofertes 

en seguretat dels crèdits de que disposa el poderdant. Per a realitzar aquests actes sobre béns 
que formin part de la dotació fundacional serà en tot cas necessària la prèvia autorització del 
protectorat a petició del Patronat. 

 
7.- Cobrament de quantitats.- Efectuar cobraments de quantitats, qualsevol que sigui la 

quantia, origen o natura del crèdit, amb facultats incloses de percebre de les Delegacions 
d’Hisenda i d’altres centres o dependències de l’Estat, Comunitat Autònoma, Província o 
Municipi, tota mena de lliuraments i devolucions de pagaments indeguts, firmant cartes de 
pagament, rebuts i tots els documents alliberadors que siguin necessaris.   

 
8.- Comptabilitat.- Portar la comptabilitat de l’entitat, efectuant pel seu compte o 

ordenant-ho, la pràctica de tots els assentaments que corresponguin; i subscriure declaracions, 
actes i tota mena de documents i certificats relacionades amb la comptabilitat i els seus 
assentaments. 

 
9.- Assegurances.- Contractar, rescatar, modificar, pignorar, rescindir i liquidar les 

assegurances de totes classes, pagar les primes i reclamar i percebre de les entitats 
asseguradores les indemnitzacions si fos el cas.  

 
10.- Correspondència.- Portar la correspondència activa i passiva, signar la que 

s’expedeixi i obrir la que es rebi, fins i tot certificada i que contingui valors declarats, remetre i 
rebre telegrames, telefonemes, radiogrames i tota mena d’impresos i paquets postals; retirar 
de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, i 
de les empreses de transports, Duanes i Agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i 
reclamacions, deixos de compte i abandonament de mercaderies;  

 
11.- Operacions concursals.- Assistir  amb veu i vot  a les Juntes que es celebrin en 

suspensió de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar  i impugnar crèdits i la seva 
graduació, acceptar i rebutjar les proposicions del deutor, nomenar i acceptar càrrecs de síndics 
i administradors i designar vocals d'organismes de conciliació. 

 
12.- Actes, requeriments i notificacions.- Dirigir i contestar requeriments i rebre 

notificacions, i requerir Notaris per la formalització de tota mena d’actes. 
 
13.- Organismes Oficials.- Representar la Fundació a efectes administratius davant la 

Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i qualsevol òrgans o centres dependents 
d’aquest departament, i, en general, representar la Fundació davant de qualsevol Centres, 
Oficines i Dependències de l’Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi i altres autoritats 
administratives i sindicals, i,  per conseqüent, presentar escrits, sol·licituds i recursos, ratificar-
se en uns i altres, en tots els casos que fos necessària la ratificació personal, i practicar tot allò 
que exigeixi la natura i resolució de l’assentament; impugnar actes, resolucions i liquidacions, i 
sol·licitar devolucions per pagaments indeguts. 

 
14.- Qüestions Laborals.- Representar la Fundació en tota mena d’actuacions, judicis i 

expedients davant les Autoritats, Laborals, Delegacions, Inspeccions i  Magistratures de Treball, 



així com davant dels representants legals dels treballadors, seguir-los per tots els seus tràmits i 
instàncies, amb facultat de conciliar, absoldre peticions,  transigir, ratificar-se, desistir i recórrer. 

 
15.- Qüestions judicials i administratives.- Representar la Fundació manant en qualsevol 

actuacions, judicis, plets, arbitratges privats, causes i expedients de tota índole i natura, fins i tot 
notarials, hipotecàries, i de jurisdicció voluntària, davant tota mena de Jutjats, Tribunals,  fins i 
tot el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Constitucional, 
i de la Jurisdicció Econòmic-Administrativa, Contenciós-Administratiu, Jutjats, Fiscalies, Tribunal 
Arbitral de Barcelona, etc…, i actuar en tots els seus tràmits i instàncies, amb plenitud de 
facultats, exercint tota mena de drets, accions i excepcions, sense cap límit, amb facultat per a 
conciliar, absoldre posicions, transigir, ratificar-se desistir i recórrer i conferir poders a Lletrats i 
Procuradors, atorgant-los les facultats que estimin pertinents i revocar-los.  

 
16.- Documents.- Atorgar i signar quants documents públics i privats siguin congruents 

amb les facultats  anteriors.   
 
Totes les facultats conferides es troben limitades pel que disposa l’article 332-1.3 de la 

referida Llei 4/2008. 
 
 
CAPÍTOL VI.- DEL CONSELL ASSESSOR 
 
 
Article 33.- El Patronat podrà crear un Consell Assessor de caràcter consultiu, integrat 

per un mínim de 3 i un màxim de 12 membres que podran ser nomenats i revocats pel Patronat, 
entre aquells experts, universitats i entitats de prestigi que treballen amb finalitat de servei a 
Amèrica Llatina. El nomenament es farà per temps indefinit. El Patronat designarà, d’entre els 
membres del Consell, els qui ostentaran els càrrecs de President i Secretari del Consell. El 
President convocarà les reunions del Consell almenys amb 7 dies naturals d’antelació respecte 
de la data prevista perquè tingui lloc, mitjançant carta; per adoptar acords hauran d’assistir com 
a mínim 3 membres; els acords es prendran per majoria simple dels assistents. 

 
El Consell Assessor tindrà la missió d'assessorar al Patronat i donar la seva opinió sobre 

totes les consultes i les qüestions que li siguin sotmeses. 
 
Els membres del Consell Assessor podran ser convidats a assistir a les reunions del 

Patronat.  
 
 
CAPÍTOL VII- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ 
 
 
Article 34.- Per a modificar els Estatuts serà necessari el vot favorable de tres quartes 

parts dels membres del Patronat i el compliment del que disposa la referida Llei 4/2008. 
 
Article 35.- La Fundació només es dissoldrà per les causes i d’acord amb el procediment 

previstos als articles 335-4 i 335-5 de la referida llei 4/2008. 
 
Article 36.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a 

terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 
 



La dissolució determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en el termes exigits 
per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni 
a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la 
Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del 
mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una 
entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als 
de la Fundació.  

 
Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a 

l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.” 
 


