ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
(Text refós aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària del Bages en la seva reunió del dia
28 de juny de 2016)
CAPÍTOL I .- Objecte, naturalesa i finalitats.
Article1 .- Denominació i naturalesa
“La Fundació Universitària del Bages” s’institueix en forma de fundació subjecta a la legislació de
la Generalitat de Catalunya.
Article 2.- Personalitat jurídica
La Fundació tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de capacitat jurídica i d’obrar plena per a
l’acompliment de les seves finalitats, amb subjecció al que disposen aquests Estatuts i les normes
generals que li siguin d’aplicació
Article 3.- Domicili social
La Fundació Universitària del Bages té la seva seu a l’Avinguda Universitària números 4-6, de la
ciutat de Manresa.
Article 4.- Finalitats i beneficiaris
L’activitat de la Fundació es dirigirà principalment a la consecució de les finalitats que segueixen:
a) Fomentar l 'ensenyament universitari i la cultura a les comarques de Ia Catalunya interior.
b) Promoure permanentment la creativitat i la innovació així com la humanització de les
tecnologies i promoció d’aquestes com un mitjà al servei de l’home per a millora de la societat.
c) Assumir la titularitat de Centres d’ensenyament Universitari de qualsevol tipus, tant humanístics
com científics i tècnics, incloses clíniques universitàries.
d) Impulsar la coordinació i cooperació amb tots els Centres d’ensenyament Universitari
e) Promoure cursos o seminaris de formació destinats al món juvenil i al personal d’empreses i
organismes, tant per a l’adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació
dels antics.
f) Portar a terme tasques de formació permanent i de reciclatge de postgraduats
g) Fomentar la recerca científica mitjançant els recursos que tingui al seu abast.
h) Editar publicacions amb finalitats pedagògiques i culturals.
i) Impulsar l’elaboració d’estudis sobre les necessitats i possibilitats d’ensenyament universitari
tant presents com futures per a una planificació adequada al desenvolupament econòmic de les
comarques de la Catalunya interior, portant a terme eventualment els esmentats estudis o el seu
seguiment
j) Proposar, gestionar o realitzar qualsevol altra acció que contribueixi o pugui contribuir a
fomentar les finalitats de la Fundació.
A la realització d’aquestes finalitats, s 'hi destinarà almenys el 70% de les rendes i els altres
ingressos nets anuals que obtingui, aplicació que s’ha de fer efectiva en el termini de quatre
exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable, d’acord amb el que
estableix l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
Són beneficiaris de la Fundació aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin dintre de les
seves finalitats.
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L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat sota els criteris d’imparcialitat i no discriminació
entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies: sol·licitar la prestació o servei que la
Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui
acordar el Patronat.
Article 5.- Durada
La duració de la Fundació serà indefinida.

CAPÍTOL II.- Òrgans de Gestió.
Article 6.- Òrgans
Els òrgans de la Fundació seran els següents:
a) EI Patronat
b) El comitè executiu
c) El/la President/a.
d) El/la Director/a General.
Article 7.- El Patronat: composició
El Patronat és l'òrgan suprem de govern de la Fundació. Estarà constituït pels membres següents:
President/a: l’Alcalde/ssa de Manresa
Vicepresident/a primer/a: un Regidor/a de l'Ajuntament de Manresa designat per l'Alcalde/ssa.
Vicepresident/a segon/a: l’Alcalde/ssa de Vic
- Un/a Vicerector/a o, subsidiàriament, la persona que es designi, de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya
- El/la Director/a de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
- El/la President/a del Consell Comarcal del Bages.
- Un/a representant de cadascun dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de
Manresa.
- Un/a representant de la Cambra de Comerç i lndústria de Manresa.
- Dos representants sindicals, un per cadascuna de les centrals majoritàries del Bages.
- Dos membres designats pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
- Fins un màxim de 4 persones lliurement escollides pel Patronat d'entre les proposades pel/per la
President/a.
El Patronat designarà un/a secretari/ària, que podrà no ser patró, i en aquest cas assistirà a les
reunions amb veu però sense vot i també en aquest cas el secretari/ària té el deure d’advertir
sobre la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat.
Assistiran a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot i sempre que se’ls convoqui pel
President del Patronat:
a) El director o directora general de la Fundació.
b) El rector o rectora de la Universitat de la que és titular la Fundació Universitària Balmes.
c) El director o directora general de la Fundació Universitària Balmes
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d) Altres persones l’assistència de les quals, segons l’ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.
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 8 .- El Patronat: designació de membres
EI/la Vicepresident/a primer/a serà designat pel l’Alcalde/ssa entre els Regidors/es de
l'Ajuntament de Manresa.
Els/les representants de les Universitats seran designats/des pel /per la Rector/a respectiu/va.
Els/les representants de cadascun dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de
Manresa seran designats/des pels respectius grups municipals.
El/la representant de la Cambra de Comerç i Indústria serà designat/da per aquesta Entitat.
Dos membres seran designats/des pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
EIs/les representants dels sindicats seran designats/des per cadascuna de les dues centrals
sindicals majoritàries del Bages.
EI/La Secretari/ària serà designat pel Patronat a proposta del/la President/a de la Fundació.
EI càrrec dels patrons que no tenen caràcter nat tindrà una durada de 4 anys, llevat que hi hagi
cessament per pròpia voluntat, per pèrdua de la condició que determinà el seu nomenament, o
per qualsevol altra causa establerta a la llei.
Article 9 .- El Patronat: atribucions
El Patronat tindrà, entre d’altres, les següents atribucions:
a.- Determinar la línia d'actuació i gestió econòmica dels Centres.
b.- Elaborar i aprovar el pressupost de la Fundació a partir de les propostes del pressupost
aprovades pels Patronats de les Escoles, acceptar donatius i les subvencions no oneroses
c.- Aprovar la modificació dels Estatuts.
d.- Aprovar i modificar el Reglament de Règim intern dels Centres a partir de les propostes dels
Patronats de les Escoles.
e.- Formular i, en el seu cas, aprovar I'inventari i els comptes anuals
f.- Contractar els serveis d'obres o de qualsevol altre tipus necessaris per al bon funcionament de
la Fundació.
g.- Adquirir, conservar o alienar béns mobles o immobles o qualsevol altre tipus d'acció sobre la
propietat d'aquests, amb les condicions i restriccions previstes a la referida Llei 4/2008.
h .- Aprovar les contractacions de personal no docent i aprovar la plantilla de personal docent.
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i .- Nomenar els representants als Patronats o Juntes dels Centres universitaris creats per la
Fundació.
j .- Promoure nous Centres d’ensenyament Universitari
k. – Acordar operacions de tresoreria i peticions de crèdits.
l. .- Exercir tot tipus d 'accions Iegals.
Article 10.- El Patronat: règim de sessions
EI Patronat es reunirà a proposta del/la President/a. de la Fundació, com a mínim una vegada
I'any. També s’ha de reunir quan 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.
La convocatòria serà tramesa per escrit a cadascun dels patrons amb una antelació mínima de 10
dies a la data prevista per a la reunió.
Es considerarà vàlidament constituït el Patronat quan hi assisteixin la meitat més un dels seus
membres.
Les actes de les sessions hauran de ser aprovades pel Patronat al final de la pròpia reunió o a la
reunió següent.
Article 11.- El Patronat: Adopció d’acords
Els acords es prendran per majoria simple dels seus membres presents.
Es necessitarà majoria de 2 terços dels membres de dret del Patronat en el cas de:
- Dissolució de la Fundació.
- Modificació dels Estatuts.
- Creació i supressió de Centres d’ensenyament
L’adopció de declaracions responsables pel patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de
dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de
conflicte d’interessos amb la fundació. En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin
constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels patrons
Article 12.- El comitè executiu: composició
El comitè executiu està format pels membres següents:
- El Vicepresident/a primer/a del Patronat que actuarà com a President/a del comitè executiu
- Un mínim de 2 i un màxim de 5 membres designats pel Patronat de la Fundació Universitària del
Bages.
- Un membre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, designat per aquest Patronat.
El/la Secretari/ària, amb veu i sense vot, serà qui ho sigui del Patronat.
Assistiran a les reunions del comitè executiu, amb veu i sense vot, el/la director/a general de la
Fundació Universitària del Bages, el/la director/a general de la Fundació Universitària Balmes i un
membre del Consell de direcció de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, així com
aquelles persones l’assistència de les quals, segons l’ordre del dia de la reunió, pugui ser beneficiosa per als interessos de la Fundació.
Article 13.- El comitè executiu: funcions
Les funcions del comitè executiu seran:
a .- Executar i fer complir els acords adoptats pel Patronat.
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b.- Preparar i elaborar tots aquells documents comptables que hagin de ser sotmesos a l’aprovació
del Patronat.
c.- Assessorar al President/a del Patronat.
d .- Presentar iniciatives i propostes al Patronat.
e.- La designació de representants de la Fundació en d’altres institucions.
f .- Totes aquelles funcions que el Patronat consideri oportú delegar-li,sense perjudici de les
facultats indelegables establertes a la Llei 4/2008. El comitè executiu es reunirà sempre que ho
sol·liciti el/la President/a de la Fundació, o quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del
comitè.
La convocatòria serà tramesa per escrit a cadascun dels membres del comitè executiu amb una
antelació mínima de 7 dies a la data prevista per a la reunió.
Es considerarà vàlidament constituït el comitè sigui quin sigui el nombre de membres que hi
assisteixin.
Les actes de les sessions hauran de ser aprovades pel comitè al final de la pròpia reunió o a la
reunió següent.
Els acords es prendran per majoria simple dels seus membres presents.
Article 14.- El/la President/a.
El/la President/a de la Fundació tindrà les següents atribucions:
a.- Convocar, presidir i aixecar les reunions del Patronat.
b .- Representar la Fundació.
c.- Proposar el nomenament de Director/a General i Secretari/ària de la Fundació.
d .- Contractar els serveis d'obres o de qualsevol altre tipus necessaris pel bon funcionament de la
Fundació.
Article 15.- El/la Director/a General
El/la Director/a General serà designat/da pel Patronat a proposta del/de la President/a de Ia
Fundació entre persones qualificades per a l'exercici del càrrec. El Patronat podrà revocar el
nomenament en qualsevol moment, mitjançant la votació favorable de la majoria absoluta dels
seus membres. Són funcions del/la Director/a General les que li siguin delegades en cada cas i
moment pel Patronat, el comitè executiu, el/la President/a, i aquelles de naturalesa executiva que
li són pròpies, entre d'altres:
a) Gestionar i executar els acords i les directrius adoptats pels restants òrgans de la Fundació.
b ) Dirigir els serveis de Ia Fundació i les funcions d 'ordenació que calguin per a la millor
consecució dels fins de la Fundació.
c) Preparar i proposar anualment, programes d'actuació a desenvolupar per la Fundació
d ) Preparar i presentar davant el Patronat en temps i forma per a la seva formulació i, en el seu
cas, aprovació, el Pressupost, I'inventari i els comptes anuals integrats pels documents referits a
l’article 333-8 de la referida llei 4/2008.
e ) Contractar i acomiadar el personal docent i no docent.
f) Contractar els serveis d'obres o de qualsevol altre tipus necessaris per al bon funcionament de la
Fundació.
Les delegacions de funcions al Director/a general tindran els límits i les prohibicions previstos a la
referida Llei 4/2008.
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Article 16.- Recursos de la Fundació
Els recursos de la Fundació seran els següents:
a .- L'import de les matricules i taxes acadèmiques que es fixin pel Patronat, i de conformitat amb
les directrius superiors de la Universitat.
b .- Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats públiques o privades, i de persones
particulars
c. .- Els productes de rendes que puguin donar-se d'activitats o serveis que ofereixi.
d.- Donacions intervius o mortis causa.
e.- Qualsevol altre tipus de recursos que puguin ser-li atribuïts.
Article 17.- Operacions de tresoreria
La Fundació podrà concertar operacions de tresoreria per a cobrir transitòriament cobraments o
pagaments, sempre que aquestes operacions quedin saldades al finalitzar l'exercici econòmic, i
respectant les prerrogatives del Protectorat en aquest sentit.
Article 18.- Pressupost
La Fundació confeccionarà anualment un pressupost únic que constituirà l'expressió xifrada,
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que es
preveuen liquidar durant el corresponent exercici econòmic. L'exercici econòmic i el pressupost
comprèn el període de l’u d'octubre de l'any X al trenta de setembre de l'any X + 1.
Article 19.- Beneficis
Els beneficis que es puguin obtenir de la prestació del servei o en la realització de l'activitat, una
vegada cobertes les despeses, es destinaran íntegrament a millorar i ampliar els serveis i activitats
que té com a finalitat la Fundació.

CAPÍTOL III . – Dissolució de la Fundació.
Article 20.- Causes de dissolució de la Fundació
La Fundació es dissoldrà per les causes previstes a l’article 335-4 de la referida Llei 4/2008, així
com per produir-se pèrdues econòmiques superiors al 50% del pressupost general ordinari de Ia
Fundació durant dos exercicis consecutius
Article 21.- Conseqüències de la dissolució
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.
L’extinció 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
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fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació. D’entre les entitats
anteriors, s’estableix una preferència a favor de l’Ajuntament de Manresa
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.
Article 22.- Modificació d’Estatuts
La modificació dels Estatuts podrà ser proposada per:
- El/la President/a.
- un terç dels membres del Patronat.

CAPITOL IV.- Normativa aplicable.
Article 23.- Règim jurídic
La Fundació es regirà, en tot el que no es preveu en aquests Estatuts per la Llei 4/2008, del 24
d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per la
legislació reguladora d’universitats, i per tofes les normes vigents que li siguin d'aplicació.
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