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Estatuts de la Fundació privada Urbs i Territori
Ildefons Cerdà
Preàmbul
El 2009 farà cent cinquanta anys de l’aprovació el 1859 del Projecte de Reforma i
Eixample de Barcelona, promogut i elaborat per Ildefons Cerdà i Sunyer (18151876), il·lustre enginyer de camins nascut al Mas Cerdà, actualment al municipi de
Centelles (Osona). Aquest fou un moment decisiu per a la configuració i el
desenvolupament modern de Barcelona, la realitat essencial de la qual, encara
actualment, és plenament deutora del pensament i de les directrius generals
d’ordenació establertes, amb gran clarividència, per l’insigne urbanista.
Està universalment acceptat que Ildefons Cerdà féu una contribució
transcendental a la creació de la ciència urbanística, fonamentada en el ciutadà
com a figura central i emmarcada en la ciutat i en el territori com a àmbits de
referència permanent.
Per aquests motius, i des de la consciència que aquesta efemèride pot
representar una data clau per potenciar el coneixement sobre Ildefons Cerdà i
difondre’l de la forma més àmplia i plural possible, s’ha concebut la creació d’una
Fundació que (i) doni empara a les diverses iniciatives de commemoració que es
promoguin i (ii) que representi per ella mateixa una garantia de continuïtat, de
cara al futur, en el coneixement, l’estudi i l’enaltiment del llegat d’Ildefons Cerdà.
Aquesta Fundació, a més de prendre com a referència i com a pauta d’inspiració
la figura, les idees i l’obra en general d’Ildefons Cerdà, neix des del ple
convenciment que en el llegat de l’il·lustre urbanista no hi ha tan sols el valor
històric de la seva aportació a la ciència urbanística, sinó també la llavor d’un gran
potencial de futur que té en el territori i en els problemes, les necessitats i els
reptes territorials, a escala planetària, la seva dimensió més explícita i d’una
actualitat més punyent.
Per aquesta raó, s’ha cregut que el nom de Fundació Privada Urbs i Territori
Ildefons Cerdà és el que més bé s’ajusta a la finalitat i a les pretensions de
l’entitat que ara es constitueix i que es regirà per aquests estatuts.
Els Fundadors proposen mantenir l’esperit fundacional i per això constitueixen una
Associació que els agrupa, ICS 1859, el principal objectiu de la qual és donar
continuïtat al grup de Fundadors.

Estatuts de la Fundació privada
Urbs i Territori Ildefons Cerdà

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA I RÈGIM
Article 1
La Fundació que es constitueix en el dia d’avui es denomina "Fundació Privada
Urbs i Territori lldefons Cerdà" (la “Fundació”).

Article 2
La Fundació és una fundació privada, de caràcter científic, cultural, acadèmic i
docent, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat legal d’obrar i, per tant,
pot realitzar tota mena d’actes i contractes, exercir qualsevol tipus de drets,
accions i excepcions, i comparèixer davant de qualsevol tribunal, organisme i
autoritat.

Article 3
La seva activitat es regirà per aquests estatuts, i també pels acords que en
interpretació i desenvolupament d’aquests i de l'escriptura fundacional poguessin
adoptar els seus òrgans de govern i Fundadors, sense perjudici de l’aplicació
prelativa o supletòria, segons correspongui, de la legislació vigent en matèria de
fundacions.

CAPÍTOL II. OBJECTE I FINALITATS
Article 4
La Fundació té com a objecte general l’estudi, la defensa, el foment i la difusió
nacional i internacional del llegat d’Ildefons Cerdà i Sunyer en el camp de
l’urbanisme i l’ordenació del territori, com també la promoció de l’intercanvi i la
comunicació a tots els nivells entre els estudiosos de la seva obra.

Article 5
Sobre la base de l’objecte general descrit a l’article anterior, les finalitats pròpies
de la Fundació són, entre d’altres, les següents:
a) L’impuls d’iniciatives vinculades a efemèrides que tinguin relació amb la vida i
l’obra d’Ildefons Cerdà.
b) L’impuls, la promoció i la divulgació d’estudis científics, teòrics i experimentals
que prenguin com a referència les seves idees i els seus plantejaments
urbanístics i territorials.
c) El foment de projectes de construcció o de rehabilitació d’obra pública o
privada que prenguin com a base l’ideari urbanístic i territorial d’Ildefons
Cerdà.
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d) L’impuls d’iniciatives orientades a assegurar la permanència i la continuïtat en
la recerca i en l’aprofundiment sobre Ildefons Cerdà, com ara la creació d’un
centre d’estudis, un arxiu, una biblioteca o un museu, vinculats amb la seva
figura o amb el seu llegat.
e) La promoció, creació, preparació o encàrrec i publicació de produccions en
tota mena de suport (escrit, audiovisual o qualsevol altre) que tinguin a veure
amb la seva figura i amb el seu llegat.
f) L’establiment de premis, distincions, concursos o memorials que s’inspirin en
la filosofia urbanística i territorial d’Ildefons Cerdà.
g) El foment de l’estudi i la recerca, a tots els nivells de l’ensenyament, en els
camps del coneixement relacionats amb l’urbanisme i l’ordenació del territori.
h) La col·laboració i el suport a persones i institucions que dediquin la seva
activitat a finalitats anàlogues o concomitants amb les d’aquesta Fundació.

CAPÍTOL III. ÀMBIT D'ACTUACIÓ I BENEFICIARIS
Article 6
6.1. La Fundació s’ha constituït per temps indefinit i desenvoluparà el seu objecte
principalment a Catalunya.
6.2. El domicili de la Fundació es fixa a la ciutat de Barcelona, Torre AGBAR,
Avinguda Diagonal, núm. 211, planta 28, i es pot traslladar a un altre lloc, dins o
fora de la mateixa població, mitjançant acord del Patronat, el qual també té
competència per decidir sobre l’establiment per part de la Fundació d’oficines,
agències o delegacions, d’acord amb el previst en la legislació vigent de
fundacions.
6.3. En general, la Fundació podrà portar a terme totes les activitats que estiguin
d’acord amb la seva naturalesa i finalitats.
En particular, i en els termes autoritzats en dret, la Fundació podrà (i) constituir i
participar en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis, (ii)
intervenir simplement en la gestió de tot tipus de societats quan sigui compatible
amb les seves pròpies finalitats, i (iii) portar a terme directament explotacions
econòmiques quan l’exercici de l’activitat constitueixi per si mateix, en tot o en
part, el compliment dels seus fins, o quan es tracti d’una activitat accessòria,
complementària o subordinada en relació amb els fins o algun d’ells.
En el desenvolupament d’aquestes activitats, la Fundació podrà percebre
contraprestacions i remuneracions de tot tipus, sempre que no desvirtuï l’interès
general i el caràcter no lucratiu que presideixen l’entitat.
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Article 7
L’objecte i finalitat de la Fundació s’adreça al públic en general. Els beneficiaris de
les seves accions podran ser les persones o entitats que, a judici del Patronat, en
siguin mereixedores, per les seves contribucions específiques als objectius de la
Fundació, sense que ningú no pugui al·legar dret a l’obtenció d’ajuts ni impedir-ne
de qualsevol manera l’atribució a altres persones físiques o jurídiques. La
Fundació adoptarà els mitjans que calguin per tal que el seu objecte i les seves
activitats siguin conegudes pels seus eventuals beneficiaris.

CAPÍTOL IV. PATROCINADORS
Article 8
8.1. Tindran la consideració de patrocinadors les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, que realitzin aportacions econòmiques a la Fundació,
manifestin expressament la seva voluntat de formar part d’aquest col·lectiu amb
caràcter permanent o indefinit, i siguin acceptades pel Patronat.
8.2. El Patronat establirà el procediment per a l’adquisició i pèrdua de la condició
de patrocinador.
8.3. La condició de patrocinador permetrà la participació en la vida i funcionament
de la Fundació de conformitat a les previsions d’aquests estatuts i les disposicions
que, en desenvolupament d’aquests, aprovi el Patronat, singularment respecte a
la seva qualitat de membres electors i elegibles en la composició del Patronat, al
dret d’informació dels assumptes que l’afectin, als drets de preferència i prelació
en la intervenció o assistència a actes promoguts, organitzats o patrocinats per la
Fundació, i al dret de lluir públicament la seva condició de patrocinador.

Article 9
Existiran quatre grups de patrocinadors:
a) Grup I, integrat, en la mesura de la seva voluntat de participació, per la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i el Ministeri de Foment.
b) Grup II, integrat, en la mesura de la seva voluntat de participació, per
l’Ajuntament de Centelles, l’Associació Consell de Cent, l’Autoritat Portuària de
Barcelona, els Col·legis Professionals, les Universitats, les Cambres Oficials,
el Consell Comarcal del Barcelonès, el Consorci de la Zona Franca, la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana, Proeixample i, en general,
altres entitats i organismes públics latu sensu.
c) Grup III, integrat per qualsevol altra persona individual o col·lectiva de la
societat civil, amb personalitat jurídica pròpia.
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d) Grup IV, integrat per l’Associació ICS 1859, inicialment constituïda pels
Fundadors.

Article 10
Cada un dels grups II i III de patrocinadors es constituirà en assemblea quan
s’hagi de renovar o modificar el Patronat. L’assemblea serà convocada en els
mateixos termes que preveu l’article 19.2 per al Patronat i es constituirà
vàlidament quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 20.1. Cada
patrocinador designarà un representant a l’assemblea, que tindrà un vot que
podrà ser ponderat, segons determini el Patronat. Els patrocinadors que es
postulin al càrrec de patró ho hauran de fer constar a l’inici de l’assemblea. Cada
vot podrà marcar fins a tres (3) candidatures. Es consideraran electes al Patronat
les quatre (4) que obtinguin més vots. Mentre cada grup II i III no estableixi un
altre règim d’adopció d’acords, aquests s’adoptaran per majoria de vots dels
patrocinadors presents i se’n remetrà certificació al Secretari del Patronat el dia
següent de la celebració de les corresponents assemblees. Els patrons designats
per l’Associació ICS 1859 s’elegiran d’acord amb el que preveuen els seus
Estatuts al respecte. El Secretari de l’Associació ICS 1859 i les institucions que
integren el Grup I remetran al Secretari del Patronat una notificació on consti la
designació dels seus representants en el Patronat de la Fundació.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONI
Article 11
La Fundació ajustarà el seu règim econòmic a les previsions legals, i haurà de
portar els llibres que s’estableixin en la llei amb caràcter obligatori.

Article 12
12.1. El patrimoni de la Fundació estarà constituït per la dotació fundacional
inicial, les ulteriors aportacions de caràcter dotacional, i per tots els béns i drets
avaluables econòmicament, que essent de titularitat de la Fundació, no tinguin la
condició de dotacionals.
Tota nova aportació no dinerària, de caràcter dotacional, requerirà informe de
l’expert independent, designat per l’aportant o bé pel Patronat.
12.2. El Patronat podrà, sempre que ho consideri necessari o convenient,
substituir els béns i drets que constitueixen el patrimoni de la Fundació per altres,
a fi d’obtenir el millor finançament possible per al compliment dels seus fins,
respectant, si escau, les limitacions que s’haguessin imposat en l’acte de
l’adquisició.
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12.3. La Fundació mantindrà informat el Protectorat, en la manera i els casos que
correspongui d’acord amb la llei, de les mutacions dotacionals i demanarà
l’autorització prèvia del Protectorat per a les adquisicions i alienacions d’accions o
participacions o qualssevol altres béns que, d’acord amb la llei vigent, la
requereixin.

Article 13
13.1. El Patronat destinarà els recursos de la Fundació, per rendes i altres
ingressos anuals, al compliment dels seus fins fundacionals, aplicant com a mínim
el percentatge que la vigent llei conceptuï com obligatori per a un període concret.
13.2. En general, tots els béns i drets dels quals sigui propietària o titular la
Fundació, s’entendran afectes i adscrits genèricament a la realització dels seus
fins, llevat que haguessin estat acceptats per la Fundació per a la realització d’un
fi específic assenyalat pel transmitent. En aquest cas els béns i drets quedaran
afectes a l'esmentat fi de la manera i en el temps que determini el transmitent o, a
falta d’aquest, el Patronat.
13.3. La Fundació pot constituir fons especials (o acceptar-ne la constitució per
tercers aportants) amb els béns o drets adquirits o aportats, destinats a la
consecució de determinades finalitats compatibles amb els fins fundacionals,
complint els requeriments formals previstos en la llei vigent.
Els fons que es constitueixin així es regiran per les regles establertes en l’acte de
la seva creació, sense perjudici de l’aplicació preferent o, si escau, supletòria de
les normes legals vigents.

Article 14
Les despeses d’administració no excediran els límits que s’estableixin a la llei.

Article 15
15.1. Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el
31 de desembre. Anualment i pel que fa al tancament de l’exercici, el Patronat ha
de formular l’inventari i els comptes anuals, de manera simultània i que reflecteixin
la imatge fidel del patrimoni de la Fundació. Els comptes estaran integrats pel
balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, el compte de resultats i
la memòria d’activitats.
15.2. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat i
han de presentar-se al Protectorat dins dels terminis que marqui la llei.
15.3. Els comptes anuals seran sotmesos a verificació per un auditor extern quan
concorrin les circumstàncies previstes en la llei, i voluntàriament en qualsevol
moment. En ambdós casos, l'informe d’auditoria es presentarà al Protectorat dins
del termini legal.
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CAPÍTOL VI. GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA
FUNDACIÓ. EL PATRONAT
Article 16
16.1. La Fundació serà regida, governada, administrada i representada pel
Patronat, òrgan col·legiat que estarà format per un mínim de quatre (4) i un màxim
de setze (16) membres.
Quan el nombre de Patrons sigui més de deu (10), existirà necessàriament una
Comissió Executiva, integrada per sis (6) membres del Patronat. En tot cas
formaran part de la comissió executiva el President i el Secretari. El règim de
funcionament, les funcions i la composició de la Comissió Executiva seran
regulats pel Patronat en el moment de la seva creació, introduint-se les seves
regles de funcionament intern en aquests Estatuts.
16.2. El Patronat inicial estarà integrat pels Patrons designats pels Fundadors a
l’acta de constitució i, en el seu cas, per aquells altres que el Patronat designi en
un moment posterior, en compliment de la voluntat fundacional expressada en la
carta fundacional. Ulteriorment, el Patronat pot en qualsevol moment decidir per
majoria de vots dels membres de dret tant el nomenament, cessament i renovació
dels seus membres i càrrecs, així com la modificació del seu nombre, respectant
en tot cas els límits mínim i màxim anteriors i la següent composició:
a) Fins a quatre (4) Patrons seran nomenats a proposta del Grup I, a raó d’un
patró per cada institució representada.
b) Fins a quatre (4) Patrons seran nomenats a proposta del Grup II.
c) Fins a quatre (4) Patrons seran nomenats a proposta del Grup III.
d) I fins a quatre (4) Patrons més seran nomenats a proposta del Grup IV, per
acord de l’Associació ICS 1859.
Cada Grup de patrocinadors desenvoluparà el régim intern d’elecció dels patrons i
s’incorporaran als Estatuts les previsions que siguin legalment pertinents.
En defecte de designació de Patrons per cada grup de patrocinadors en un termini
de dos (2) mesos des de la vacant, el Patronat podrà nomenar nous Patrons per
cobrir-la provisionalment, fins que el grup no en designi mitjançant els seus propis
mecanismes.
16.3. El Patronat inicial es dissoldrà quan es constitueixi el nou Patronat d’acord
amb les previsions d’aquest mateix article. Els Patrons seran nomenats pel
Patronat per quatre (4) anys i hauran d’acceptar el càrrec en alguna de les formes
establertes a la legislació vigent. Podran ser reelegits indefinidament.
16.4. Això no obstant, quan la qualitat de Patró sigui atribuïda per raó d’un càrrec
en una institució, la persona física exercirà el seu mandat pel temps que ostenti el
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càrrec per raó del qual va ser designat i podrà continuar la persona que
reglamentàriament el substitueixi; el substitut ho serà pel temps que manqués al
substituït per complir el seu mandat. Els Patrons persones jurídiques hauran de
designar la persona física que efectivament exercirà el càrrec i els representarà.
Les persones a les que fa esment aquest article hauran d’acceptar el càrrec en
alguna de les formes establertes per la legislació vigent.
16.5. El Patronat resoldrà amb celeritat la renovació, substitució o reelecció dels
nomenaments caducats, d’acord amb les propostes efectuades pel respectiu grup
de patrocinadors o pels Fundadors, i com a màxim en la primera Junta Ordinària
següent a la caducitat del nomenament.

Article 17
17.1. El President del Patronat, llevat de l’inicial designat pels Fundadors a l’acte
fundacional, serà nomenat per acord del Patronat adoptat per majoria de dos
terços.
Correspon al President representar efectivament la Fundació, convocar el
Patronat, establir l’ordre del dia, presidir les seves sessions, dirigir els debats i
executar els seus acords i per això realitzar tota mena d’actes i signar els
documents que calguin a l’efecte.
17.2. El Patronat podrà designar un o diversos Vicepresidents, que substitueixin el
President en cas d’absència o impossibilitat, i un Tresorer. El Secretari del
Patronat serà nomenat pel Patronat i podrà ser o no Patró. Si no té la condició de
Patró, el Secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot. El Patronat
podrà designar un Vicesecretari no Patró quan el Secretari tingui la qualitat de
Patró.
17.3. Correspon al Secretari executar les convocatòries, redactar les actes de les
reunions del Patronat, i també lliurar certificats d’aquestes reunions i dels acords
que s’hi prenguin, amb el vistiplau del President, i de qualsevol llibre, document o
antecedent de la Fundació.
17.4. El President i el Secretari estan legitimats per a l’elevació a públics dels
acords del Patronat que siguin necessaris o convenients per la seva naturalesa. El
Patronat podrà facultar igualment un altre o uns altres Patrons per a aquesta
finalitat, mitjançant acord exprés.
17.5. Els càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i de Secretari-patró tenen
una durada de quatre (4) anys, i poden ser renovats per idèntics períodes
indefinidament. La pèrdua de la condició de Patró comportarà la de qualsevol
càrrec.
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Article 18
Els membres del Patronat no tindran dret a retribució pel simple exercici del seu
càrrec. El Patronat podrà aprovar regles específiques per al rescabalament de les
despeses que els representi el compliment de la seva funció.

Article 19
19.1. El Patronat es reuneix en Junta Ordinària com a mínim dues vegades a
l’any, dins del primer semestre per a l’aprovació de comptes i dins del quart
trimestre per a l’aprovació del pressupost. Es reunirà en Junta Extraordinària totes
les vegades com sembli oportú al President, i forçosament quan ho sol·licitin una
quarta part dels Patrons.
19.2. El Patronat es reunirà després de la convocatòria prèvia que cursarà el
Secretari a instàncies del President amb una antelació mínima de quinze (15) dies
naturals a la data en què la reunió hagi de tenir lloc. En casos d’urgència, serà
vàlida la convocatòria amb quaranta-vuit (48) hores d’antelació. No serà necessari
el requisit de convocatòria quan, en presència de la totalitat dels Patrons, aquests
acordin per unanimitat constituir-se en sessió.
19.3. Les sessions del Patronat podran celebrar-se a la seu social o en qualsevol
altre lloc, amb presència física dels seus membres, o mitjançant videoconferència
o a través de qualsevol altre avançament tecnològic, que permeti al President i al
Secretari preservar la fefaent elaboració de la llista d’assistents i l’emissió de judici
de presències durant la sessió. Excepcionalment, el Patronat podrà adoptar
acords sense presència simultània dels Patrons, si tots ells ho haguessin
consentit, però garantint la participació de tots els patrons en l’adopció dels
acords. Es reflectiran en acta les circumstàncies concurrents i els mitjans utilitzats
per a l’emissió del vot.
19.4. El Patronat, o una delegació d’aquest, informarà els patrocinadors de
l’evolució de la Fundació i de les seves actuacions i projectes més rellevants. A tal
fi, convocarà els patrocinadors, conjuntament o per grups, almenys dues vegades
l’any, dins del mes següent a les sessions de Juntes Ordinàries.

Article 20
20.1. El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan
concorrin a la reunió la majoria dels seus membres de dret, i en segona més
d’una quarta part, sempre que siguin tres com a mínim Llevat dels casos en què
els estatuts o la llei exigeixin una majoria superior, els acords s’adoptaran per
majoria absoluta de vots dels Patrons presents. Correspon un vot a cada Patró
present i no s’admeten delegacions. El vot del President té força diriment en cas
d’empat.
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20.2. El President dirigirà el desenvolupament de la sessió d’acord amb l’ordre del
dia, si bé podrà alterar l’ordre en què s’abordin els assumptes quan les
circumstàncies o la naturalesa d’aquests assumptes així ho aconsellin.
A criteri del President, les intervencions dels Patrons podran tenir lloc o bé durant
les exposicions dels diferents punts de l’ordre del dia o bé mitjançant un debat que
s’obrirà en finalitzar cada exposició. Si escau, una vegada conclosa de tota
manera l’exposició o el debat, el President sotmetrà a l’aprovació dels Patrons la
proposta d’acord que acompanyi l’assumpte tractat. La votació serà a mà alçada a
menys que el President ho determini altrament. S’aixecarà acta de la sessió, la
qual podrà ser (i) redactada i aprovada en la mateixa sessió o (ii) redactada a
posteriori i aprovada en la següent sessió.
L’acta serà signada en tot cas pel Secretari amb el vistiplau del President. Quan la
naturalesa dels assumptes tractats ho faci aconsellable o convenient, segons el
parer del President o del Secretari, un o l’altre podran sol·licitar la signatura de
tots o d’alguns dels Patrons assistents a la sessió.
20.3. Per facilitar la dinàmica de la Fundació i el compliment de les decisions del
Patronat, fins i tot abans de la redacció i aprovació de l’acta, els acords adoptats
pel Patronat seran executius des del mateix moment de la seva adopció, i el
Secretari estarà facultat per certificar, amb el vistiplau del President, sobre els
acords adoptats en la sessió, i serà admissible la redacció i aprovació d’una acta
parcial en relació amb algun o alguns dels assumptes tractats o acords adoptats,
circumstància que quedarà reflectida en l’acta definitiva i completa.

Article 21
21.1. El Patronat podrà delegar en un Patró o en més d’un les facultats delegables
que té atribuïdes o una part d’aquestes, amb caràcter col·legiat o indistint. Si en el
seu si constituís una comissió o un comitè, el Patronat en regularà la composició i
el funcionament.
21.2. També podrà nomenar apoderats generals i especials, encara que aquestes
persones no siguin membres del Patronat, i atribuir-los qualsevol de les
denominacions en ús, com ara director general, gerent general, director, gerent o
qualsevol altra de similar.
21.3. La delegació permanent o temporal de les facultats delegables en un o
diversos Patrons, així com la seva ulterior revocació, requerirà del vot favorable
de la majoria de dos terços dels membres de dret del Patronat.
21.4. Els apoderaments generals i especials a favor de Patrons o de tercers, així
com la seva ulterior revocació, requerirà el vot favorable de la majoria dels
Patrons assistents i s’entendran atorgats amb les limitacions legals.
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21.5. Llevat que el Patronat disposi expressament una altra cosa al temps
d’adoptar l’acord de delegació o d’apoderament, el delegat o l’apoderat no tindrà
la facultat de substitució o de delegació o subdelegació.

Article 22
El Patronat estarà facultat per realitzar tot tipus d’actes inclosos dins de les
finalitats fundacionals, sense més limitacions que les que es derivin de la
legislació en la matèria. Sense perjudici del que preveuen els articles d’aquests
estatuts, correspon al Patronat a títol enunciatiu però no limitatiu:
a) El govern, l’administració ordinària i extraordinària i la representació de la
Fundació amb les facultats més àmplies per realitzar tots els actes i celebrar
tots els negocis jurídics, tant de simple administració com de rigorós domini,
sobre tota mena de béns i drets, mobles i immobles, amb tota mena de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
b) Crear òrgans de gerència i de direcció, i nomenar les persones per ocupar-los.
Aprovar l’estructura laboral i els contractes de prestacions de serveis, siguin
laborals, mercantils o civils.
c) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la Fundació, per
vetllar en tot moment pel compliment dels seus fins.
d) Crear comissions o comitès, de caràcter executiu, consultiu o assesor. Les
comissions consultives i assesores podran estar integrades en tot o en part per
persones que no tinguin la qualitat de Patró.
e) Examinar i, si escau, aprovar l’inventari i els comptes anuals. Examinar i
aprovar els pressupostos i els programes d’activitats. Nomenar auditors de
comptes.
f) Desenvolupar la voluntat dels Fundadors, manifestada en aquests estatuts, en
el document fundacional o en qualsevol altre document fefaent. Elaborar les
normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan es consideri
procedent.
g) Nomenar membres honoraris a les persones físiques i jurídiques, que s’hagin
distingit en la defensa i difusió de la figura i l’obra d’Ildefons Cerdà, per la
col·laboració en la consecució dels objectius fundacionals o en la resolució
dels problemes de la Fundació.
h) Decidir el procediment de transmissió de béns.
i) Acordar la fusió, l’escissió i l’extinció de la Fundació.
j) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats
financeres mitjançant qualsevol de les operacions permeses en dret.
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Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció
d’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

CAPÍTOL VII. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES
Article 23
El Patronat, amb el vot favorable d'almenys dos terços dels seus membres de
dret, podrà acordar la modificació dels estatuts, quan convingui a l'interès de la
Fundació i es tingui en compte la voluntat dels Fundadors. La modificació
requerirà el compliment de les formalitats establertes per la llei amb caràcter
imperatiu, i també l’aprovació ulterior del Protectorat, llevat que la llei dispensés
de la seva observança.
En cas de modificacions estatutàries que afectin l’objecte i finalitats de la
Fundació, o al règim de govern, serà necessari l’informe previ de l’Associació ICS
1859.

CAPÍTOL VIII. FUSIÓ, ESCISSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 24
L’extinció, l’escissió o la fusió de la Fundació amb una o més fundacions requerirà
el vot favorable d’almenys dos terços dels membres de dret del Patronat i
s’ajustarà a les formalitats i requeriments que estipuli la legislació vigent.
En cas d’acords d‘extinció, escissió o fusió, serà necessari l’informe previ de
l’Associació ICS 1859.

Article 25
25.1. Una vegada extingida o dissolta la Fundació, es portarà a terme la cessió
global de tots els seus actius i passius ja sigui a una altra fundació o entitat
pública o privada sense ànim de lucre i de finalitats anàlogues.
Si no es pogués fer una cessió global, s’haurà de procedir a la liquidació dels
actius i passius, i cedir el romanent a l’entitat escollida. Correspondrà al Patronat
de fer-ne la selecció entre les entitats que compleixin els següents requisits:
(i)

Que es tracti d'entitats domiciliades en el mateix municipi que la Fundació en
el moment de l’extinció o, si no n’hi hagués, entre les existents en l’àmbit
territorial administratiu superior al municipal.

(ii)

Que tinguin la consideració d'entitats beneficiàries del mecenatge als efectes
previstos en els articles 16è a 25è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que
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persegueixin finalitats d'interès general, o normativa que la substitueixi.
Aquest requeriment solament serà aplicable mentre sigui legalment
preceptiu.
25.2. El Patronat o, en el moment escaient, la comissió liquidadora vetllarà per
l’efectiu traspàs a favor de qui procedeixi dels béns i drets que haguessin estat
adquirits per la Fundació amb clàusula de reversió o en virtut d’altres clàusules
fideïcomissàries singulars o universals.
25.3. Si la llei condicionés l’adjudicació al destinatari o destinataris a requeriments
formals o a autoritzacions prèvies, aquestes seran observades pel Patronat o per
la comissió liquidadora.

Disposició Final
Totes les referències a càrrecs que es fan en aquests estatuts no predeterminen
ni condicionen el gènere, masculí o femení, de les persones que podran ostentarles i exercir-les en plena igualtat de mèrits.
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