Declaració responsable d’actes de disposició en compliment de l’article
333-1 del Codi civil de Catalunya
El Patronat de la Fundació1 Privada Internacional Josep Carreras, inscrita en el
Registre de Fundacions amb el núm.2 424, en la reunió de data3 25 d'abril de 2019, a
la qual varen assistir4 entre presents i degudament representats el 100 % dels patrons
i en la qual varen votar favorablement5 el 100% dels patrons, va adoptar l’acord
següent:6
Procedir a la venda de l’immoble ubicat a de la finca situada en la Calle Bellavista,
Nr.2, situada a Castellbisbal, C.P. 08755 responent a criteris economico-financers i de
mercat.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació,
dada o document que consti en aquesta declaració responsable o que l’acompanyi,
comporten, amb l’audiència prèvia del Patronat, la denegació de la facultat d’atorgar
l’acte o contracte, i si aquest ja ha estat atorgat, s’aplica el que l’article 312-10 del Codi
civil de Catalunya estableix sobre la ineficàcia d’acords, decisions i actes, sens
perjudici de l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.
Els patrons signants DECLAREN:
- Que han votat favorablement dos terços o més del nombre total de patrons, sense
comptar els que no podien votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació,
si és el cas.
- Que l’acte de disposició descrit a l’inici d’aquest document no està subjecte a la
necessària autorització prèvia del Protectorat, d’acord amb el previst en l’article
333-1.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
- Que l’operació és beneficiosa per a la Fundació pels motius següents:
Donada la situació de l'immoble, no es pot destinar a cap dels fins fundacionals, i
el seu manteniment supusaria una despesa continuada i la falta d'ús i destinació
provoca un deteriorament de l'immoble, produïnt això una disminució del seu valor.
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Indiqueu la denominació de la Fundació.
Indiqueu el número d’inscripció de la Fundació.
3 Especifiqueu la data de la reunió del Patronat en què es va acordar l’acte de disposició.
4 Especifiqueu el quòrum d’assistència que va haver-hi a la data de la reunió en què el Patronat
va acordar l’acte de disposició.
5 Especifiqueu el quòrum de votació que va haver-hi a la data de la reunió en què el Patronat va
acordar l’acte de disposició.
6 Descriviu en què consisteix l’acte de disposició acordat (bé objecte de l’acte de disposició;
descripció del bé i de l’acte de disposició).
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Amb la venda de l'immoble, la Fundació obtindria liquiditat per fer front als
compromisos assumits amb la Generalitat de Catalunya.
- Que la destinació del producte obtingut de l’acte de disposició és la següent:
La Fundació podrà fer front als compromisos assumits en el conveni de
col.laboració signat amb la Generalitat de Catalunya, per la creació i posada en
funcionament de la Fundació Pública Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep
Carreras, al Campus German Tries i Pujol, i per l'adquisició del seu equipament.
- Que, respecte de l’acte de disposició, 7
cap patró hi ha formulat objeccions
s’hi han formulat les objeccions següents:8

- Que es dóna el supòsit següent:9
Concorren les circumstàncies excepcionals següents que impedeixen complir
totalment o parcialment el deure de reinversió en els actes de disposició dels
béns de la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats
fundacionals:

La justificació de la destinació del producte que no es reinverteix és la
següent:10

S’adjunta un informe subscrit per tècnics independents que acredita la
necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió.
El bé o els béns immobles, l’establiment o els establiments mercantils o el bé
o els béns mobles objecte de l’alienació o gravamen, tenen un valor de
mercat superior a 100.000 euros o el 20 % de l’actiu de la Fundació que
resulta del darrer balanç aprovat.11 S’adjunta un informe subscrit per tècnics
independents que acredita que l’operació respon a criteris economicofinancers i de
mercat.

Marqueu amb una “x” el supòsit que coincideixi amb la vostra situació.
Exposeu les objeccions.
9 Marqueu amb una “x” l’opció que es correspongui amb la situació de la Fundació.
10 Justifiqueu la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar
sempre dins de les finalitats de la Fundació.
11 S’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa,
almenys, del preu de cotització.
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- Que en l’adopció de l’acord objecte d’aquesta declaració:12
no es dóna una situació de conflicte d’interessos
es dóna una situació de conflicte d’interessos amb una o més persones, les
dades de les quals són les següents:13
Cognoms i nom del patró i/o persona vinculada:
DNI/NIF:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telèfon/s:

/

Fax:
Adreça electrònica:
Tipus de vinculació:
- Que la persona o les persones subjectes al conflicte han proporcionat al Patronat
tota la informació rellevant sobre la situació de conflicte d’interessos.
- Que la persona o les persones subjectes al conflicte s’han abstingut d’intervenir en
la deliberació i la votació en què es va acordar efectuar l’operació descrita a l’inici
d’aquest document.
- Que, d’acord amb la documentació justificativa que s’adjunta, ha quedat
suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la
Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada, per realitzar
l’operació indicada.
(Data)
Patrons que han adoptat la declaració responsable:
Nom i cognoms

Signatura

Marqueu amb una “x” el supòsit que coincideixi amb la vostra situació.
Indiqueu les dades que es demanen de totes les persones en les quals es dóna la situació de
conflicte d’interessos.
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Patrons assistents

Exm. Sr. Josep Carreras i Coll

Sr. Albert Carreras i Coll

Dr. Rainer Storb

Sr. Ramiro Giménez i Labrador.

Sr. Marcel Pascual i Forns

Sr. Arcadi Calzada i Salavedra Dr. Joan Uriach i Marsal

Sr. Albert Carreras i Pérez,

Sr. Joaquim Folch-Rusiñol

Sr. Lluís Bassat i Coen

Prof. Jordi Sierra i Gil

Patrons degudament representats

Prof. Evarist Feliu i Frasnedo

Dr. Alvaro Urbano i Izpizua

Dr. Clarence Dean Buckner

DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D’ENTITATS JURÍDIQUES
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Nota: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s’informa que les dades personals facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Registre d’Entitats, amb la finalitat del registre i control
de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Generalitat (associacions, fundacions,
acadèmies i col·legis professionals).
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud
acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que deixi constància
del seu enviament i recepció, a la seu de l’òrgan esmentat: carrer de Pau Claris, 81 08010 Barcelona, o
bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça
següent:
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