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Resolucio per la qual s 'aprova la modificado dels estatuts de la Fundacio Economia i 

Empresa (num. 992) i s'inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya 

Relacio de fets 

1. La Fundacio Economia i Empresa es va constituir el 29 de desembre de 1995, mitjancant 

I'escriptura publica atorgada davant el notari de Barcelona senyor Miquel Tarragona 

Coromina, num. 5761 de protocol. En virtut de la Resolucio de la consellera de Justicia de 

25 de juny de 1996 es va inscriure, amb el numero 992, en el Registre de Fundacions 

Privades de la Generalitat de Catalunya. 

2. D'acord amb I'article 2 dels seus estatuts, la Fundacio te per objecte contribuir a impulsar 

el reforgament del teixit economic i del teixit empresarial. 

3. En la reunio de 29 d'octubre de 2013, el Patronat de la Fundacio va acordar modificar 

I'article 6 dels estatuts arran del canvi del domicili de la Fundacio, que era a I'avinguda 

Diagonal, 512, pral., i passa a ser a la placa Gal la Placidia, 32, ambdues de Barcelona. 

4. En data 4 de desembre de 2013, es va presentar la sol-licitud d'aprovacio i inscripcio de la 

modificado del text estatutari, juntament amb una copia simple de I'escriptura publica 

atorgada el dia 13 de novembre de 2013 davant el notari de Barcelona senyor Joan Rubies 

Mallol, num. 3881 de protocol. 

5. En data 7 de febrer de 2014, amb la presentado de la copia autentica de I'escriptura 

publica esmentada en el punt anterior d'aquesta relacio de fets, es van esmenar les 

mancances advertides, a fi que es pogues aprovar i inscriure la modificado del text 

estatutari. 

Fonaments de dret 

1. Els articles 335-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant, CcCat), pels quals el 

Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els 

acords de modificado dels estatuts de les fundacions segons les dades que Ii consten, la 

conveniencia manifestada pel Patronat i el maxim respecte a la voluntat fundacional. 

2. L'article 336-2.1 del CcCat, en relacio amb I'article 336-2.2, apartats b i e, del mateix cos 

legal, segons els quals el Protectorat, dins les seves funcions espedfiques, ha de vetllar 

perque se satisfaci I'interes general propi de les fundacions i es compleixin les finalitats 
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fundacionals i, per tant, perque es respectin la voluntat de les^persones fundadores i les 

disposicions legals i estatutaries, 

3. L'article 315-2.6 del CcCat, d'acord amb el qual en el Registre de Fundacions s'ha de 

deixar constancia, entre altres documents, dels estatuts i els acords de modificado. 

4. L'ordenacio del procediment s'ha fet d'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim 

juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de regim juridic de les administracions publiques i del procediment 

administratiu comu. 

5. L'expedient de modificado d'estatuts ha estat promogut per una persona legitimada i s'ha 

aportat la documentacio necessaria per iniciar-lo i resoldre'l. 

6. La modificado dels estatuts de la Fundacio ha estat acordada de conformitat amb els 

requisits obligatoris que resulten de la Llei i dels estatuts i no contradiu la voluntat 

fundacional. 

Per tot aixo, amb I'informe favorable previ del Servei de Registre i Assessorament d'Entitats 

de Dret Privat, 

Resole: 

1r. Aprovar la modificado de I'article 6 dels estatuts de la Fundacio Economia i Empresa, 

amb la redaccio que consta al certificat de la reunio del Patronat de 29 d'octubre de 2013, 

lliurat pel secretari amb el vistiplau del president, protocol-litzat en I'escriptura publica 

atorgada el dia 13 de novembre de 2013 davant el notari de Barcelona senyor Joan Rubies 

Mallol, num. 3881 de protocol. 

2n. Ordenar la inscripcio en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de 

I'acte aprovat per aquesta Resolucio. 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les 

persones interessades) hi podra interposar, amb caracter potestatiu, recurs de reposicio 

davant d'aquest organ en el termini d'un mes o recurs contencios administratiu, en el termini 

de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia de Catalunya, ambdos terminis a comptar des de I'endema de la seva notifieado. 

Transcorregut un mes des de la interposicio del recurs de reposicio sense que se'n notifiqui 

la resolucio es podra entendre desestimat i es podra interposar recurs contencios 
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administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia seguent a aquell en que es 

produeixi I'acte presumpte desestimatori del recurs davant de I'organ damunt esmentat. 

Barcelona, 03 de mar? de 2014 

Director general de Dret i d'Entitats Juridiques 

Per delegado (Resolucio JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013) 

Santiago Ballester i Munoz 

Ref.: LMM / LMM 
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