ESTATUTSDELAFUNDACIÓCENTRECIM


Article1.Denominació,naturalesa,àmbitd’actuació,duradairègimjurídic

Amb la denominació Fundació CENTRE CIM (en endavant, Fundació) es constitueix una
fundació sense ànim de lucre, amb les finalitats expressades a l’article 5 i que exerceix les
sevesfuncionsprincipalmentaCatalunyaiestàsubjectaalsseusestatutsialalegislaciódela
GeneralitatdeCatalunya.

LaFundaciótévocaciódepermanènciaiesconstitueixambduradaindefinida.

LaFundacióvaassolirlapersonalitatjurídicaamblainscripciódelasevaCartaFundacionalal
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i va iniciar les seves activitats el dia
d’atorgamentdelacartafundacional.

Article2.Domicili

EldomicilidelaFundacióesfixaaBarcelona,alcarrerdeLlorensiArtigas,número12.

El Patronat pot, en qualsevol moment, canviar el seu domicili social, dintre del territori de
Catalunya,ipotcrearisuprimirlessubseusquecreguioportunes,delaqualcosahadedonar
comptealProtectorat.

Article3.Medipropi

LesrelacionsentrelaFundacióilaUniversitatPolitècnicadeCatalunya(enendavant,UPC)es
regeixenperuncontracteprograma,d’acordambelprevistenl’article45delsEstatutsdela
UPC,queesrevisaperiòdicament.

LaFundaciótindràlaconsideraciódemedipropiiserveitècnicdelaUPC,d’acordambelrègim
previstalReialDecretLegislatiu3/2011,de14denovembre,pelques’aprovaelTextRefósde
la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la realització d’aquelles activitats que es
corresponguinamblessevesfinalitatsfundacionalsquelisiguinencomanadesperlaUPC,ien
tantesmantinguinlescondicionsprevistesal’article24.6delreferitReialDecretLegislatiu.

La UPC podrà encomanar a la Fundació aquelles activitats de la seva competència que es
corresponguinamblesfinalitatsfundacionals,d’acordambelrègimdecontractacióaplicablea
la UPC. En tot cas, s’establirà una contraprestació adient, i es preveuran fórmules de
coordinacióiseguimentdelesactivitats.

Article4.Capacitatjurídicaid’obrar

Per a l’acompliment de les seves finalitats, la Fundació gaudeix de plena capacitat jurídica i
d’obrar,sensecapaltralimitacióquelesderivadesdelalleiielsseusestatuts.



Article5.Finalitatsfundacionals

La Fundació té per objecte esdevenir un centre de referència en el foment de la recerca
científica i tecnològica en els àmbits de coneixement propis de la UPC i transferirͲla a la
societat,atravésdelapromocióidivulgaciódelconeixement.

Article6.Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronatconsideranecessàriesdirectamentoencolͼlaboracióambaltresentitats,públiqueso
privades.Enconcret,afideduratermelafinalitatfundacional,laFundaciódesenvolupales
activitatsque,ambcaràcterenunciatiuinolimitatiu,s’enumerenacontinuació:

- Fomentarlarecercacientífica,eldesenvolupamenttecnològicilainnovació.
- Ajudar a empreses i a professionals a augmentar el seu nivell i coneixements
tecnològics.
- Complementar la formació del titulats de carreres tècniques, mitjançant el
desenvolupament de programes formatius específics, facilitant la realització de
pràctiques, participació en projectes i formació complementària, en correspondència
amblestecnologies,aplicacionsiactuacionsqueesderivindelapròpiadinàmicadela
Fundació.
- Altresactivitatscomplementàriesorelacionadesamblesanteriors.


Article7.Reglesbàsiquesperal’aplicaciódelsrecursosalesfinalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al
complimentdelsfinsfundacionalsdinselslímitsestablertsperlalegislacióvigent.

Article8.Reglesbàsiquesperaladeterminaciódelsbeneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació les persones físiques, institucions, organitzacions i empreses
ambinterèsenlarecercacientíficaitecnològica,eldesenvolupamentilainnovació.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat o l’òrgan en què es delegui
expressament.

L’assignació concreta d’ajuts als projectes de recerca científica i tecnològica en l’àmbit de
l’objecte de la Fundació estarà condicionada en tot cas als recursos materials, humans i
econòmicsdequèdisposiencadamomentlafundació.
LaFundacióesreservaeldretderevocarelsajuts,lessubvencionsoelsrecursosenqualsevol
momentdavantl’incomplimentperpartdelsbeneficiarisd’aquellsdelscompromisosassumits.






Article9.Dotació

LadotaciódelaFundacióestàconstituïdapelsbénsques’especifiquenalaCartaFundacional.
No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació adquireixi amb
aquestafinalitat,perqualsevoltítol.

Article10.Bénsirendesiacomplimentdelesfinalitatsfundacionals

ElsbénsilesrendesdelaFundaciós’entendranadscrits,d'unamaneradirectaoimmediata,a
la realització de les finalitats fundacionals. L’adscripció del patrimoni de la Fundació a la
consecuciódelsseusobjectiustécaràctercomúiindivís;ésadir,senseassignaciódequotesi
parts,igualsono,decapitalirendesdelaFundacióacadascundelsobjectius.

La Fundació portarà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes del seu
patrimoni,ambelsdonatiusquerebiperaplicarͲlosdirectamentalasevarealització,ambels
ingressos procedents dels serveis que pugui realitzar la Fundació i amb d’altres que pugui
obtenirperqualsevolcausa.

El pledelPatronat,comaòrganmàximdegoverndelaFundació,decideixsobre l’aplicació
dels recursos de cada any a l’objectiu fundacional dins els límitsqueestableixilalegislació
vigent.

Els sobrants dels ingressos de cada exercici, en cas que n’hi hagi, poden ser capitalitzats
d’acordambelqueestableixielPatronat,dinsdelslímitsestablertsperlalegalitatvigent.

Article11.Exercicieconòmic

L’exercicieconòmicseràanual,començaràl’1degenerifinalitzaràel31dedesembredecada
any.

Article12.ComptesAnuals

Ambladatadeltancamentdel’exercicieconòmic,elPatronathadeformularl’inventariiels
comptesanuals.

Elscomptesanualsformenunaunitatiescomponende:
a)Elbalançdesituació.
b)Elcomptederesultats.
c)L'estatdecanvisenelpatrimoninet.
d)L'estatdefluxosd'efectiu.
e)Lamemòria,enlaquals'hadecompletar,ampliaricomentarlainformaciócontingudaenel
balanç i en el compte de resultats i s'han de detallar les actuacions  que s'han fet en
compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis
queaquestshanrebut,itambéelsrecursosprocedentsd'altresexercicispendentsdedestinar,
si n'hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de
participació.


Elsdocumentsesmentatshand’ésseraprovatspelPatronatdinsdelssismesossegüentsala
datadetancamentdel’exercici.

Els comptes anuals de la Fundació, sens perjudici que puguin estar sotmesos a auditoria
obligatòriasegonselprevistalalegislacióvigent,podràsotmetre’saunaauditoriavoluntària.

Article13.Òrgansdegovern

Larepresentació,elgovernil’administraciódelaFundaciócorresponenalsòrgansdegovern
següents:
1. ElPatronat
2. LaComissióDelͼlegada
3. Elpresidentopresidenta
4. ElConsellCientífic
5. ElConsellEmpresarial
6. Eldirector

Article14.ElPatronat

ElPatronatésl’òrganderepresentació,governiadministraciódelaFundació.

ElPatronat,peralseufuncionament,esconstitueixenPle.

Article15.ComposiciódelPatronat

ElPledelPatronatestàconstituïtperunmínimde5iunmàximde20vocals,d’entreelsquals
hihaunpresidentounapresidentaiunvicepresidentounavicepresidenta.

ElsmembresdelPatronatsón:
ͲElrectorolarectoradelaUniversitatPolitècnicadeCatalunya.
Ͳ Un mínim de tres patrons designats pel Consell de Govern/Consell de Direcció de la
UniversitatPolitècnicadeCatalunya.
ͲUnrepresentantdelasocietatUPCNETServeisd’AccésaInternetdelaUniversitatPolitècnica
deCatalunya,S.L.

Addicionalment podrán ésser membres del Patronat, altres persones físiques i jurídiques,
publiquesoprivades,noobstant,esrequeriràl’acordunànimedelmembresdelPatronatpera
laincorporaciódelsnousvocals.
En tot cas, la UPC ostentarà sempre, com a mínim, i amb independència del nombre de
patrons,lameitatdelsvocalsdelPatronat.

ElpresidentolapresidentadelPatronatseràelrectordelaUPC;encasd’absènciaomalaltia
delpresidentolapresidenta,elvicepresidentolavicepresidentaelsubstituirà.
ElvicepresidentovicepresidentaseràdesignatpelpresidentopresidentadelPatronatitindrà
lacondiciódepatró.


ElPatronatnomenaràunsecretariounasecretària,apropostadelpresidentopresidenta,que
podràseronovocaldelPatronat.

EldirectorodirectoradelaFundaciópodràasistiralessessionsdelPledelPatronatambveu
peròsensevot.

Article16.CompetènciesdelPatronat

La competènciadel Ple del Patronats'estén a tots els actes i negocisjurídics referents a la
representació,elgovernil’administraciódelaFundació,alalliuredisposiciódetotselsbéns
que n’integrenel patrimoni,les vendes i els productes,ia l’exercicide tots els seus drets i
accions, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria i de les
competènciesqueaquestsEstatutsatribueixinalsaltresòrgansdelaFundació.

L’exercici de les competències esmentades està supeditat al compliment en cada cas dels
requisitslegalsquesiguinpertinents,ienespecialelsassenyalatsalalegislacióvigent.

Article17.Duradadelacondiciódemembre

La durada del càrrec de vocal del Patronat és de quatre anys i amb possibilitat de
reeleccióindefinida.

LaduradadelcàrrecdelpresidentolapresidentadelPatronatseràladelcàrrecdelquales
derivalasevapresènciaalPatronat.

Els membres del Patronat cessaran també per declaració d’incapacitat legal o renúncia
acceptadaienlarestadelscasosestablertsenlallei.

Les vacantsque es produeixines proveiransegonsel quecorrespongui,enel termini de sis
mesos.Si aixòtéllocabansdel’acabamentdelmandatestatutari,eldelsubstitutacabaràla
dataenquècorrespondriaqueelsubstituïtcessés.

Els vocals podran ésser substituïts i/o cessats pel Patronat a proposta del mateix càrrec o
òrganqueelsvanomenar.

Si el patró designat d’entre institucionsoempreses és una persona jurídica, aquestahaurà
de representar per una persona física, i si perdés la seva personalitat jurídica,
s’extingiràelseudretd’estarrepresentadaenelPatronat.
Els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, enunaltrepatró.En
elcasdelscridatsaexerciraquestafuncióperraódelscàrrecsque ocupin, podrà actuar en
el seu nom la persona a qui correspongui la sevasubstitució.

Els membres del patronat no seran retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens
perjudici del seu dret a ésser rescabalatsde les despeses,degudament justificades,que els
representil’acomplimentdelasevafunció.


Els patrons i les persones indicades en l’article 312Ͳ9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, posteriorment
modificadaperlaLlei5/2011,de19dejuliol,demodificaciódelaLlei4/2008,de24d’abril,i
la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiualespersonesjurídiques,s’abstindrandeparticiparentottipusdenegocisiactivitats
financeresquepuguincomprometrel’objectivitatenlagestiódelaFundació,sentd’aplicació
eldisposatalsarticles312,9i332.9.

Els patrons i les persones indicades en l’indicat article 312Ͳ9.3 no mantindran relació
professional o laboral retribuïda amb la Fundació i no podran participar en societats
constituïdes o participades per la Fundació; així mateix no s’establiran contactes de
compravendaoarrendamentdebénsimmoblesodebénsmoblesd’extraordinarivaloride
préstecdediner.

Durantelsdosanyssegüentsalcessamentcomapatronsnopodrandesenvoluparserveisen
empresesosocietatsprivadesparticipadesperlaFundació.

Anualment, el patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que
s’hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les
decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de
cadaexercici.

Article18.FuncionamentdelPledelPatronat

ElPatronatexerceixlessevesfuncionsdegovernidirecciódelaFundaciódeformacol•legiada
imitjançantl’adopciódelsacordspertinentsencadacas.

ElPatronatpodràdotarͲsedelsconsellsassessorsidelsgrupsdetreballespecíficsqueestimi
adequatsperaldesenvolupamentdelesfuncionsquetéencomanades.

ElsconsellsassessorsseranpresiditspelpresidentolapresidentadelPatronatolapersonaen
quidelegui,alqualtraslladaràlesrecomanacionsalPledelPatronat.

ElPatronataprovaràlacomposicióielreglamentdefuncionamentdelsconsellsassessors.
Eldirectorodirectoraassistiràambveuisensevotalesreunionsdelsconsellsassessors.

Article19.SessionsdelPledelPatronat

El Ple del Patronat es reunirà tantes vegades com ho estimi convenient el president o la
presidentaperiniciativapròpiaoainstànciad’unaquartapartcomamínim,delsmembresdel
Patronat,iesreuniràalmenysunavegadadinsdelssisprimersmesosposteriorsaltancament
del’exerciciperaprovarelscomptesdel’exercicianterioridelesmemòriesd’activitats.






Article20.ConvocatòriadelPledelPatronat

ElPledelPatronatseràconvocatpelseupresidentopresidentaquanhoestimiconvenientper
iniciativa pròpia o a instància d’una quarta part com a mínim, dels seus membres, on ha de
constarl’ordredeldeiadelareunió,eldia,l’hora,iellloc.

El secretari o la secretària ha de cursar les citacions oportunes amb no menys de deu dies
laborablesd’antelacióaladataenquès’hagideferlareunió,ons’inclouràeldia,l’hora,ellloc
il’ordredeldiadelareunió,perqualsevolmitjàqueendeixiconstànciadelasevarecepció
per part de les persones interessades. La notificació de les convocatòries podrà ésser
efectuadapermitjanstelemàticsi,aaquestsefectes,elsmembresdelPatronatfacilitaranala
Fundaciólasevaadreçaelectrònica.

El Patronat podrà reunirͲse mitjançant videoconferència o d’altres mitjans de comunicació,
semprequequedigarantidal’identificaciódelsassistents,lacontinuïtatdelacomunicació,la
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. En aquest cas la reunió
s’entendràcelebradaenellocenqueestiguilapersonaquelapresideix.

Article21.ReunionsdelPledelPatronat

ElPledelPatronatquedavàlidamentconstituïtquanassisteixinalareuniólameitatmésun
delsseusmembres.

CadamembredelPatronattédretaunvot.

Elsacordss’hand’adoptarpermajoriadevots;elpresidentolapresidentadirimiràelsempats.

Peradoptaracordssobrelamodificaciódelsestatuts,lafusióol’agregacióaunaaltrafundació
ilasevaextinció,esrequeriràelvotfavorablededosterçosdelsmembresdelPatronat,sens
perjudici que per disposició legal es fixi un quòrum especial superior i al que se li haurà de
donarcompliment.

Elsecretariolasecretàriaaixecaràactadelesreunions,onhadeconstarunresumexplicatiu
de les deliberacions de la sessió i la relació textual i completa de les votacions i els acords
adoptats. Les actes estaran autoritzades per la signatura del  secretari o secretària, amb el
vistiplaudelpresidentodelapresidenta,is’handetraslladaralllibrecorresponent.

Elsecretariolasecretària,ambelvistiplaudelpresidentopresidenta,certificaràelsacordsdel
Patronat.

Article22.ComissióDelegada

El Ple del Patronat de la Fundació podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves
funcions, a excepció d’aquelles que mitjançant els presents estatuts o per disposició legal
siguinindelegables.


La Comissió Delegada estarà formada per entre 3 i 5 persones, que poden o no ostentar la
condiciódepatró,iqueserancomamínim:
- ElpresidentopresidentadelPatronat,oenquiaquestoaquestadelegui.
- DosvocalsdesignatsperlaUPC.

LaComissióDelegadaesreuniràsemprequesiguiconvocadapelseupresidentopresidenta,a
iniciativa pròpia, o a petició d’una tercera part dels seus membres, per tal de deliberar i
prendreelsacordsquesiguinprocedentsenl’àmbitdelessevescompetències.

Laconvocatòriadelesreunionshadecontenireldia,l’hora,elllocil’ordredeldiadetotsels
assumptes que s’hauran de tractar a la reunió. La convocatòria s’ha de trametre amb una
antelaciómínimadecincdieslaborablesperqualsevolmitjàqueengaranteixilarecepcióper
partdelespersonesinteressades.

Seràd’aplicacióeldisposatenl’article20delspresentsestatuts.

Noobstantelquedisposenelsapartatsanteriors,laComissióDelegadas'entendràconvocadai
quedaràvàlidamentconstituïdapertractarqualsevolassumpte,semprequehisiguinpresents
totselsseusmembresielsassistentsacordinperunanimitatlacelebraciód'unareunió.

Elsacordss’adoptaranpermajoriasimpledevotsdelsmembresassistents;elpresidentola
presidentadirimiràelsempats.

ElsacordsseranexecutatsperqualsevoldelsmembresdelaComissióDelegadao,siescau,pel
directorodirectoradelaFundació.

ElPatronatseràinformatdelsacordsdelaComissióDelegadai,siescau,elsratificarà.

PodranassistirͲhialtrespersonesespecialmentconvidades,quehofaranambveuperòsense
vot.

El secretari o la secretària, que podrà ser patró o no, serà designat pel president o per la
presidenta,iaixecaràactadelesreunions.

EldirectorodirectoradelaFundacióassistiràalessessionsdelaComissióDelegadaambveu
peròsensevot.

PeralaComissióDelegadaregiranlesaltresnormesdelPledelPatronatquelipuguinésser
aplicables.

ElsmembresdelaComissióDelegadanoseranretribuïtspelmerexercicidelseucàrrec,sens
perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses, degudament justificades, que els
representil’acomplimentdelasevafunció.





Article23.Elpresidentopresidenta

El president o la presidenta del Patronat representa la Fundació en judici i fora d’ell, sense
perjudicidelssupòsitsrecollitsenaquestsEstatuts.

Article24.Funcionsdelpresident

LesatribucionsdelpresidentolapresidentadelPatronatsónlessegüents:
a. ConvocaripresidirlessessionsdelpledelPatronatidelaComissióDelegada.
b. Perraódepresidirlessessions,determinarelsassumptesquehagindeserobjectede
debatielseuordre,dirigirlesdiscussionsidebats,idonarelvistiplaualesactes.
c. PortarlasignaturaoficialdelaFundació.
d. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el secretari o la secretària o els
secretarisolessecretàriesdelsacordsdelsòrgansquepresideixi.
e. Disposar allò que convingui, en cas d’urgència, respecte de qualsevol assumpte que
sigui aconsellable no diferir fins que el resolgui l’òrgan competent, de la qual cosa
hauràdedonarcompteenlaprimerasessióquefaciaquestòrgan.
f. Complirifercomplirelsacordsdelsòrgansdegoverncolͼlegiats.
g. Autoritzar despeses i ordenar pagaments de tota mena, inclosos els lliuraments de
l’Estat,laGeneralitatdeCatalunya,laprovínciaoelmunicipi,id’altresorganismeso
particulars,sensecapmenadelimitació.
h. La resta de competències no assignades a cap òrgan així com aquelles que puguin
preveure’senlanormativaaplicable.

En cas d’absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, que en cap cas ha de justificar
davant tercers, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o per la
vicepresidenta.

Article25.Elsecretariolasecretària

El secretari o la secretària convoca, en nom del president o presidenta, les reunions del
Patronat, assisteix al president o a la presidenta en les seves funcions i n’estén les actes,
conservaelllibred’actesilliuraelscertificatsambelvistiplaudelpresidentodelapresidentai
assessoralaFundacióielsseusòrgansdegovernenaquellesqüestionsrelativesalcompliment
delessevesobligacions,delsestatutsidelalegislacióvigent.

Aixímateixexerceixlesaltresfuncionsquesóninherentsalseucàrreciliatribueixenaquests
estatuts.

Article26.Eldirectoroladirectora

EldirectoroladirectoraésdesignatpelPatronat,apropostadelpresidentodelapresidenta,
previcomplimentdeleslimitacionsfixadesenlalleiielsestatuts.
EnqualsevolmomentésrevocableperdecisiódelPledelPatronat,vàlidamentconstituït.




Article27.Funcionsdeldirectoroladirectora

Corresponen al director o la directora, per delegació de l’òrgan de govern competent, les
funcionssegüents:
a. Dirigir, en l’àmbit de les seves competències, directament o bé a través de les
persones en qui delegui, les activitats de les diferents línies estratègiques fixades pel
Patronatcomanecessàriesperaldesenvolupamentdel’objectefundacional.
b. Presentar al Patronat per a la seva aprovació les propostes i objectius anuals que
calguidesenvoluparperaconseguirlesfinalitatsfundacionals.
d.PortarladireccióeconòmicaͲfinanceradelconjuntdelesactivitatsquelaFundació
duguiaterme,aixícomlasevagestióadministrativa,organitzativaicontractual.
e.Ferúsdelesfacultatsquelideleguinelsdiferentsòrgansdegovern,idelarestade
facultats i funcions pròpies del càrrec no esmentades expressament o que hagin estat
objectededelegació.

Article28.ElConsellCentífic

ElConsellCientíficestaràformatperunmínimde3iunmàximd’11membresnomenatsentre
tècnics i científics de reconegut prestigi en les àrees de coneixement relacionades amb les
activitatsdelaFundació.

ElsseusmembresilasevapresidènciaserannomenatspelPatronat.

ElConsellCientíficesreuniràsemprequesiguiconvocatpelseupresidentopresidentai,com
amínim,uncopcadadosmesos.Quedaràvàlidamentconstituïtquanconcorrinalareunióla
majoria dels seus membres, i prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels
assistents.
LesfuncionsdelConsellCientífic,entred’altres,seran:

ͲSupervisarlaqualitatdelsprojectesderecerca.
ͲAssessorarenrelacióal’estratègiatecnològicaialeslíniesdedesenvolupament.
Ͳ Analitzar les tendències tecnològiques en l’àmbit d’actuació de la Fundació i proposar
aquellestecnologiesemergents,perdesenvoluparunaestratègiadeposicionamentadequada.
Ͳ Impulsar la presència i integració de la Fundació a l’espai europeu de recerca i la xarxa
europeadecentresd’excelͼlència.
ͲDefinirelscriterisperalaconcessiódebeques.

Article29.ElConsellEmpresarial

ElConsellEmpresarialestaràformatperunmínimde3iunmàximd’11membresnomenats
entre empreses i/o organitzacions empresarials rellevants per les seves activitats de
desenvolupamenttecnològiciinnovació.

ElsseusmembresilasevapresidènciaserannomenatspelPatronat.


ElConsellEmpresarialesreuniràsemprequesiguiconvocatpelseuPresidenti,comamínim,
uncopcadadosmesos.Quedaràvàlidamentconstituïtquanconcorrinalareuniólamajoria
delsseusmembres,iprendràelsseusacordspermajoriasimpledevotsdelsassistents.

LesfuncionsdelConsellEmpresarial,entred’altres,seran:
ͲDefinirleslíniesderecercaambinterèsempresarial.
ͲDefinirelscriterisdeselecciódelsprojectesderecerca.
ͲFacilitarlarelaciódelaFundacióambl’entornempresarial.
Ͳ Proposar els representants de les institucions o empreses al Patronat i a la Comissió
Delegada.
Article30.ͲAplicaciódelesrendesal’objectiufundacional
Lesrendesdelpatrimonifundacionalielsaltresingressosquenoforminpartdeladotacióes
destinarandemaneraúnicaiexclusivaienlaproporcióestablertalegalmentalesfinalitatsoa
l’objectedelafundació.Noobstantaixò,ideconformitatamblallei,lafundaciópodrà
assignarunpercentatgedelsseusingressosalrescabalamentdedespesesd’administraciói
gestió.
Lafundacióportaràatermelessevesfinalitatsambelproductedelesrendesdelseu
patrimoni,ambelsingressosprocedentsdelsserveisquepuguirealitzar,amblessubvencions
querebidel'Administració,ambelsdonatiusquerebiperaplicarͲlosdirectamentalaseva
realitzacióiambd'altresquepuguiobtenirperqualsevolcausa.
ElPatronat,comaòrganmàximdegoverndelafundació,decideixsobrel'aplicaciódels
recursosdecadaanyalesfinalitatsfundacionals.
Article31.ͲParticipacióensocietats
Lafundaciópodràconstituirsocietatsoparticiparenelcapitaldesocietatsquelimitinla
responsabilitatdelssocis,semprequeaixòsiguicompatibleamblafinalitatfundacional.
Article32.ͲGestiódirecta

La fundació podrà dur a terme directament explotacions econòmiques d’acord amb el que
disposalalleivigentenelscasossegüents:
1.ͲSil’exercicidel’activitatconstitueixperellmateixelcomplimentdelafinalitatfundacional
opartd’aquestafinalitat.
2.ͲSiestractad’unaactivitataccessòria,complementàriaosubordinadarespectealafinalitat
fundacionalod’unapartd’aquestafinalitat.

Article33.Modificaciód’estatuts

ElPatronatpodràmodificaraquestsestatutsideconformitatambelsrequisitspreceptuatsper
leslleis.



Article34.Durada

La Fundació tot i tenir una durada indefinida, s’extingirà en els casos previstos per la llei i,
especialment, quan no sigui possible aplicar l’activitat i els mitjans de què disposa al
complimentdelsseusobjectius.

Article35.Extincióiliquidació

Elprocedimentd’extincióiliquidaciós’had’ajustaraallòquepreceptualallei.

Article36.Patrimoniresultant

ElsbénsidretsdelpatrimonidelaFundacióextingida,s’hand’aplicarenlasevatotalitatala
realització de finalitats anàlogues a les d’aquesta, i a aquest efecte, els liquidadors han de
destinarͲlosalaUniversitatPolitècnicadeCatalunya.

