
 

ESTATUTS QUE HAN DE REGIR LA FUNDACIÓ  
PRIVADA DEL MUSEU D’ARQUITECTURA I 
URBANISME “JOSEP MAS DORDAL” 
D’ALMACELLES 

 

CAPÍTOL I. Denominació i personalitat 

Article 1. La Fundació s'anomena Fundació Privada del Museu d’Arquitectura 
i Urbanisme “Josep Mas Dordal” d’Almacelles, d’ara en endavant MAU, està 
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i es regirà per les normes 
legals i reglamentàries que li siguin aplicables i, de manera especial, per aquests 
estatuts. 

Article 2. La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, 
sens perjudici d'exercir-les també arreu de l'Estat espanyol, tindrà una durada 
indefinida i durà a terme la seva activitat a partir de la data d'atorgament de la 
carta fundacional. 

Article 3. La Fundació, entitat sense ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat jurídica d'obrar des del moment en què queda constituïda 
legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o 
aquests estatuts. 

 
CAPÍTOL II. Finalitats i àmbit d'actuació 

Article 4. Les finalitats fundacionals, de promoció i servei i adreçades a l'interès 
general, tenen per objecte poder portar a la pràctica i donar suport de tot tipus a 
les actuacions i iniciatives per al coneixement, l'estudi, la difusió i 
l'assessorament en matèria museística relacionada amb l’arquitectura i 
l’urbanisme en l’àmbit català. Per assolir l'objectiu fundacional enunciat de 
manera genèrica, la Fundació orientarà la seva actuació a l'exercici de les 
activitats següents: 

1. Col·leccionar, estudiar, conservar i difondre arreu de Catalunya tots aquells 
elements culturals, d’interès museístic, que puguin suposar l’ampliació dels 
coneixements de la nostra història, especialment els elements que destaquen 
per conèixer la vida, costums i les relacions econòmiques i socials d’èpoques 
passades com ho ha estat i és l’arquitectura i l’urbanisme, donat que el primer 
constitueix el suport de l’activitat humana i el segon, com a configurador del 
territori i de l’ús de les edificacions, que suposa una eina vital per a l’organització 
del trànsit de les persones i béns. 



2. L'organització, gestió i administració de cursos i seminaris, conferències, 
jornades, col·loquis i d'altres activitats que facin referència al tema museístic de 
referència. 

3. L'elaboració, edició, publicació i difusió de treballs d'estudi, recerca o formació 
duts a terme per la Fundació o per persones físiques o jurídiques que es 
considerin d'interès. 

4. L'assessorament i l'emissió de dictàmens o informes a instància de qualsevol 
Administració pública. 

5. La relació amb altres institucions, organismes o corporacions de Catalunya, 
de l'Estat espanyol o de l'estranger, que duguin a terme activitats semblants o 
que puguin ser d'interès per a la Fundació, procedents [les activitats] de sectors 
públics o privats que donin suport a les seves [de la Fundació] funcions. 

6. La institució i concessió de beques i ajudes per fer estudis o per dur a terme 
treballs de recerca en l'àmbit de les finalitats fundacionals. 

7. La recerca de fons i subvencions i la canalització dels recursos materials i 
humans necessaris per garantir l'estudi i la recerca, per al manteniment de les 
infraestructures i, en general, per portar a cap els projectes i les activitats propis 
de les finalitats fundacionals i donar suport a les accions que coadjuvin a la seva 
realització. 

8. Qualsevol altra funció que la Fundació consideri d'interès per al 
desenvolupament del coneixement, l'intercanvi d'experiències i informacions 
sobre les funcions indicades i, en general, la realització de totes les activitats 
directament relacionades amb els seus objectius. 

Article 5. L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de la Fundació no té 
caràcter limitatiu ni comporta l'obligatorietat d'atendre'ls tots, ni tampoc un ordre 
de prelació entre ells. 

El Patronat gaudeix de llibertat plena per seleccionar entre els objectius 
anomenats el que consideri més oportú o adient a les circumstàncies o, fins i tot, 
realitzar-ne d'altres que compleixin igualment les seves finalitats essencials i la 
voluntat de la institució fundadora. 

 
CAPÍTOL III. Beneficiaris 

Article 6. La Fundació desplegarà la seva activitat en benefici del món docent, 
investigació, visitants en general i de totes les altres persones físiques i 
jurídiques, públiques o privades que comparteixen l'interès o l'esforç per assolir 
les finalitats fundacionals i estiguin interessades a gaudir dels serveis que 
s'ofereixen en el marc que regulen aquests Estatuts, els reglaments que els 
despleguen, les bases que s'aproven i els acords dels òrgans de govern de la 
Fundació. 



 
CAPÍTOL IV. Domicili 

Article 7. El domicili de la Fundació a Catalunya es fixa a la vila d’Almacelles, i 
se n'estableix la seu al carrer de Pitàgores, 2 d’aquesta població. 

Aquest domicili podrà ser modificat, però sempre dins d'aquesta vila, per acord 
del Patronat de la Fundació, i amb aquesta finalitat, caldrà complir els requisits 
administratius que estiguin establerts. 

 
CAPÍTOL V. Dotació i aplicació dels recursos 

Article 8. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets 
aportats en l'acte fundacional i pels béns que, d'ara endavant, s'aportin per 
qualsevol dels mitjans admesos en dret, quan el Patronat acordi acceptar-los 
precisament per fer augmentar la dotació o el capital fundacional. 

Article 9. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el 
Patronat ha de decidir si cal que s'ingressin en el capital fundacional o cal que 
s'apliquin directament a la realització de les finalitats fundacionals. 

Article 10. El Patronat està facultat per dur a terme les modificacions que cregui 
necessàries en el capital fundacional per a un millor compliment de les finalitats 
fundacionals, d'acord amb el que aconselli la conjuntura econòmica del moment 
i, en tot cas, d'acord amb la legislació vigent. 

 
CAPÍTOL VI. Òrgans de govern de la Fundació 

Secció 1. Dels òrgans de govern 

Article 11. La representació, el govern i l'administració de la Fundació 
corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en aquests 
estatuts, al Patronat, al president i al director de la Fundació. 

Els òrgans de govern de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i 
competències amb plena independència i sobirania, i sense altres limitacions que 
les que estableixen aquests estatuts i les lleis, amb un respecte escrupolós a la 
voluntat de la institució fundadora, feta palesa a l'escriptura de constitució i als 
estatuts. 

 
Secció 2. Del Patronat 

Article 12. Correspon especialment al Patronat la interpretació, el 
desenvolupament i l'execució de la voluntat manifestada per la institució 
fundadora en l'escriptura de constitució i en aquests estatuts, i, en general, totes 
les facultats i funcions no reservades a altres òrgans per aquests estatuts. 



El Patronat té les facultats d'administració i gestió, disposició i gravamen de béns, 
i representació de la Fundació, sense més limitacions que les que resultin de la 
legislació en la matèria. 

Article 13. Igualment correspon al Patronat: 

a) Aprovar el programa anual d'activitats de la Fundació i dirigir-ne el 
funcionament intern, tot exercint l'alta inspecció, vigilància i orientació dels seus 
serveis i establint els reglaments que consideri pertinents. 

b) Decidir d'entre les finalitats fundacionals aquelles que hagin de ser ateses de 
manera prioritària. 

c) Aprovar les bases per a la destinació de recursos i determinar l'aplicació de 
les inversions a fer. 

d) Formular i aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la seva 
liquidació, l'estat de comptes, l'inventari i el balanç. 

e) Aprovar el programa anual d'activitats i la memòria. 

f) Representar la Fundació dins i fora de judici, en tota classe d'actes i contractes, 
i davant l'Administració i tercers, sense excepció.  

g) Nomenar i separar lliurement el personal directiu. 

h) Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes 
les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, 
amb excepció de les que per llei o per aquests estatuts siguin indelegables; podrà 
conferir els poders oportuns amb la facultat de substitució, si escau, i revocar-los 
en la data i forma que estimi procedent. 

i) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir 
la productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies 
econòmiques i, amb aquesta finalitat, adquirir, alienar i gravar béns mobles i 
immobles i valors mobiliaris que no cotitzin a borsa.  

j) Contractar obres, subministraments, serveis, consultories i assistències, i 
donar i rebre en arrendament tot tipus de béns i serveis, sempre que el seu import 
sigui superior a 35.000 euros (5.823.510.- pessetes). 

k) Modificar els estatuts quan convingui a l'interès de la Fundació, per la qual 
cosa caldrà que tingui en compte la voluntat de la institució fundadora, i promoure 
la fusió, l'escissió o l'extinció quan no fos possible complir els seus objectius. 

l) Qualsevol altre que requereixi l'autorització del Protectorat o calgui notificar 
preceptivament. 

Totes les facultats esmentades s'entenen sens perjudici de l'obtenció de 
l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva. 



No són delegables les funcions establertes en els apartats a), b), d), e), i), k) i l). 

Article 14. 1. El Patronat està format per un mínim de sis i un màxim de quinze 
patrons, dels quals una tercera part, com a mínim, tindran el caràcter de patrons 
institucionals i seran designats directament per la institució fundadora, i la resta 
seran nomenats per acord majoritari del mateix Patronat entre personalitats o 
institucions que s'hagin distingit per la seva contribució a la Fundació o per la 
seva activitat en favor de les finalitats fundacionals. Seran patrons institucionals, 
en tot cas, l’alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles i els regidors de Cultura, 
Urbanisme i Hisenda. El Patronat nomenarà nous patrons entre les persones 
designades per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Consell 
Comarcal del Segrià i les empreses o entitats que col·laborin en el 
desenvolupament de les finalitats fundacionals. 

2. La renovació del mandat dels patrons institucionals que ho siguin per raó del 
càrrec que ocupin en l’Ajuntament d’Almacelles, com a entitat fundadora, estarà 
vinculada a la renovació del mandat d’aquests membres de la Corporació 
Municipal. 

En el cas de la resta de  patrons institucionals com poden ser aquells designats 
per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i pel Consell Comarcal del 
Segrià, la seva renovació es farà als quatre anys a partir de la data d’acceptació 
del seu mandat. 

3. Tindran el caràcter de patrons no institucionals les empreses i les altres 
entitats que col·laborin en el desenvolupament de les finalitats fundacionals que 
seran nomenats pel Patronat per un període de quatre anys. 

Article 15. El càrrec de patró és personalíssim i, en principi, sols el poden exercir 
els membres del Patronat que tenen atribuïda aquesta qualitat, sense que puguin 
delegar la representació. Si la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular 
d'un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el 
substitueixi o aquella que el titular hagi designat per escrit. 

El càrrec de patró és honorífic i gratuït. Els seus titulars tindran dret a ser 
rescabalats de les despeses de desplaçament que tinguin per assistir a les 
reunions i per totes les altres que els comporti el compliment dels encàrrecs o 
les funcions que els confiï el Patronat. 

 
Secció 3. Del president i vicepresident 

Article 16. 1. El president del Patronat serà el president de la Corporació 
Municipal d’Almacelles i actuarà com a vicepresident el regidor de Cultura; tots 
dos podran ser representats pels regidors o regidores que expressament hagin 
designat per escrit. 

2. Correspon al president del Patronat: 



a) Convocar i presidir les reunions del Patronat, fixar-ne l'ordre del dia, ordenar-
ne els debats i les votacions, decidir els empats amb el vot de qualitat i 
suspendre'n i aixecar-ne les sessions. 

b) Exercir, en cas d'urgència i retent-ne compte al Patronat en la primera sessió 
que celebri, les facultats de fer tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i 
de reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de 
la Fundació. 

c) Ostentar la representació de la Fundació, per delegació permanent del 
Patronat, en tots els àmbits de la seva activitat, tant dins com fora de judici; per 
tant, pot comparèixer, sense necessitat d'apoderament previ i especial, davant 
de tota classe de jurisdiccions, tant ordinàries com especials, i davant l'Estat, les 
comunitats autònomes, les entitats locals, els organismes autònoms, els ens 
públics i tota classe de persones públiques o privades tant físiques com 
jurídiques, incloent-hi les entitats bancàries de titularitat pública o privada, les 
institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i 
qualsevol altra legalment reconeguda; podrà atorgar poders a la persona que 
consideri oportuna per a l'exercici d'aquestes funcions de representació. 

d) Totes les atribucions que li delegui el Patronat i totes aquelles altres que siguin 
necessàries per al desenvolupament de l'objecte fundacional i que no estiguin 
reservades al Patronat de manera exclusiva, així com interpretar els dubtes o les 
qüestions que es plantegin en aplicació dels estatuts i en allò que no s'hi prevegi. 

 
Article 17. El vicepresident substituirà el president, en totes les seves 
atribucions, quan el president hi delegui o quan, per qualsevol causa, no sigui 
possible l'assistència o actuació del president; en aquests supòsits, exercirà totes 
les funcions que li corresponen. 

 
Secció 4. Del secretari 

Article 18. El Patronat nomenarà un secretari, que podrà no pertànyer al 
Patronat. En aquest cas, tindrà dret a assistir a les reunions amb veu però sense 
vot.  

El secretari tindrà la funció permanent d'assessorament i suport tècnic als òrgans 
de govern de la Fundació; tindrà a càrrec seu la custòdia de la documentació 
oficial del Patronat i redactarà les actes de les reunions, que el president 
autoritzarà, i amb el seu acord expedirà les certificacions dels acords presos i de 
qualsevol llibre, document o antecedent de la Fundació. 

 
Secció 5. Del director 

Article 19. 1. El director de la Fundació serà nomenat pel Patronat a proposta 
del president per un període de quatre anys i podrà ser novament designat, una 
vegada o més d'una, per a aquest càrrec, un cop passat el quadrienni. El càrrec 



de director de la Fundació podrà recaure en una persona que tingui la condició 
de patró. En tot cas, podrà ser retribuït per l'exercici de les seves activitats en el 
marc d'una relació contractual, incloent-hi les de caràcter laboral. 

2. Són funcions del director de la Fundació: 

a) Coordinar, promocionar i executar els acords, els plans i els programes de la 
Fundació que determini el Patronat. 

b) Formular el projecte de pressupostos i la proposta del programa anual 
d'activitats. 

c) Redactar i presentar la memòria anual d'activitats dutes a terme, així com de 
les despeses realitzades. 

d) Ordenar cobraments i pagaments dins les normes d'execució del pressupost 
de la Fundació. 

e) Exercir la direcció administrativa i nomenar i dirigir el personal facultatiu, 
tècnic, administratiu, auxiliar i subaltern; fixar les condicions econòmiques i 
laborals, i concertar i rescindir els contractes corresponents. 

f) Contractar obres, subministraments, serveis, consultories i assistències, i 
donar i rebre en arrendament tot tipus de béns i serveis, sempre que el seu import 
sigui igual o inferior a 35.000 euros (5.823.510.- pessetes). 

g) Assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat, llevat del cas que 
en sigui membre, en què tindrà vot. 

h) Totes aquelles atribucions de gestió o representació que el Patronat o el 
president li atorguin per a un millor i més àgil funcionament de la Fundació. 

 

CAPÍTOL VII. Règim funcional 

Article 20. 1. El Patronat es reunirà totes les vegades que ho decideixi el seu 
president o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres. En tot cas, caldrà 
celebrar com a mínim una sessió cada semestre. 

2. La convocatòria la cursarà el secretari per mandat del president, per qualsevol 
mitjà idoni, incloent-hi el correu electrònic o altres mitjans telemàtics, amb una 
setmana d'antelació. A la convocatòria es farà constar l'ordre del dia, la 
documentació relativa a aquest o la indicació de l'adreça electrònica on es podrà 
consultar el lloc, la data i l'hora de la reunió. Durant la sessió no es podran 
incloure altres qüestions que les que estiguin fixades expressament en l'ordre del 
dia, llevat que hi siguin presents la totalitat dels patrons designats i així ho acordin 
per unanimitat. 



3. El Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre acords quan 
concorrin a la reunió, en primera convocatòria, la meitat més un dels seus 
membres que, per haver acceptat el càrrec, gaudiran de la condició de patró, i, 
en segona convocatòria, un terç dels seus membres, amb un mínim de tres. 

4. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels patrons que concorrin a la 
reunió, llevat dels acords que tinguin per objecte la modificació dels estatuts, la 
dissolució del Patronat, l'aprovació o modificació del Reglament de Règim 
Interior i la delegació d'atribucions o competències al president o al director de la 
Fundació, que s'hauran d'adoptar per majoria de dos terços. A cada patró present 
li correspon un vot i no s'admeten delegacions. 

 
CAPÍTOL VIII. Patrons honorífics i col·laboradors 

Article 21. El Patronat pot nomenar com a patrons honorífics, sense els deures 
i les obligacions inherents al càrrec de patró, persones o entitats que, per la seva 
incidència ciutadana i per la coincidència amb les finalitats de la Fundació, donin 
prestigi i facilitin la presència social.  

Article 22. Les persones físiques o jurídiques que aportin béns, donatius o 
qualsevol altre mitjà personal o material a la Fundació seran considerades 
col·laboradors de la Fundació i rebran la credencial corresponent.  

Article 23. El títol de patró d'honor o les credencials de col·laborador donaran 
dret a rebre la memòria anual i totes les publicacions i fullets que s'editin. A més, 
seran convidats a tots els actes que organitzi la Fundació i seran convocats a 
reunions especials de tipus informatiu i consultiu per donar el seu parer i consell 
sobre els temes que afectin el funcionament de la Fundació. 

 
CAPÍTOL IX. Patrimoni i règim econòmic 

Article 24. El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de béns 
mobles i immobles, drets i accions de tota classe. 

El Patronat tindrà plena autonomia per a la gestió dels seus propis recursos. 

Article 25. Són ingressos de la Fundació afectes al compliment de les finalitats 
fundacionals: 

a) Les rendes que s'obtinguin del capital fundacional. 

b) Els ingressos procedents de les activitats i els serveis remunerats que presti. 

c) L'import de les aportacions, les subvencions, els donatius, els llegats i les 
herències (les quals s'acceptaran només a benefici d'inventari) que rebi. 

Article 26. El funcionament econòmic del Patronat es regularà en règim de 
pressupost. El pressupost ordinari serà l'expressió xifrada de les obligacions 



contretes durant un exercici econòmic (que comprendrà des del dia u de gener 
fins al trenta-u de desembre de cada any), en relació amb els serveis que ha de 
mantenir la Fundació, així com el càlcul dels recursos i mitjans de què disposi 
per cobrir aquelles atencions. 

El Patronat aprovarà el pressupost ordinari per a l'any següent i la liquidació dels 
comptes de l'any anterior. 

Article 27. La gestió economicoadministrativa de la Fundació i la tramitació dels 
assumptes que se'n derivin correspondrà al director de la Fundació, que s'haurà 
d'atenir a les decisions i els acords adoptats pel Patronat. 

Article 28. Cada any, dins els sis primers mesos de cada exercici econòmic i en 
relació amb el tancament de l'exercici el 31 de desembre de l'any anterior, el 
Patronat ha de formular i aprovar l'inventari i els comptes anuals, integrats pel 
balanç de situació que reflecteixi clarament i amb exactitud la situació patrimonial 
de la Fundació en la data esmentada; el compte de resultats i una memòria de 
les activitats dutes a terme durant l'any i de la gestió econòmica del Patrimoni, 
suficient per donar a conèixer i justificar el compliment de les finalitats 
fundacionals i els preceptes legals. 

La presentació de comptes al protectorat es farà en el termini de trenta dies a 
comptar des de la seva aprovació pel Patronat. 

 
CAPÍTOL X. Extinció de la Fundació 

Article 29. 1. Amb independència de les causes d'extinció previstes legalment, 
l'extinció de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat quan les 
circumstàncies facin palesa la necessitat o justificada conveniència de dissoldre-
la, per impossibilitat material de dur a terme la finalitat fundacional o per la manca 
de mitjans econòmics necessaris per fer-ho, tenint sempre en compte la voluntat 
de la institució fundadora manifestada en l'acte constitutiu i en aquests estatuts. 

2. En cas d'extinció de la Fundació, el patrimoni o el romanent, si n'hi hagués, un 
cop satisfet el passiu, revertirà íntegrament en l’Ajuntament d’Almacelles. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única. En tot allò que no estigui previst en aquests estatuts, serà d'aplicació la 
Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, de la Generalitat de Catalunya, i les 
disposicions que en el futur es puguin promulgar i que la substitueixin, 
complementin o modifiquin. 

 

 

DILIGÈNCIA,  

 



Per fer constar que aquests estatuts ja inclouen les correccions realitzades per acord 

del Ple, de data 29 de setembre. 
 

 


