c)

Operar amb caixes i bañes, indos el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjá de qualsevol de les operacions
permeses peí dret, com son obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancellar-los; contractar présteos i crédits, amb
garanties —incloses les hipotecarles o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i
altres documents de gir; efectuar dipósits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancáries.

d)

Donar i rebre en arrendament immobles, béns i servéis; concertar i rescindir contractes laboráis.

e)

Nomenar apoderats generáis o especiáis que representin la Fundado en totes les seves actuacions, amb les facultats
necessáries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per Ilei siguin indelegables; poder conferir els oportuns
poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure
aquests actes en el Registre de Fundadons.

f)

Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundado i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris
financers i d'acord amb les d r c u m s t á n d e s económiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i
immobles.

g)

Vetllar perqué s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la d o t a d o i la destinado a favor deis beneficiaris deis fruits,
les rendes 1 els béns de qué disposi la Fundado.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense perjudici de l'obtenció de Tautorització del Protectoral sempre que sigui
legalment preceptiva.

Article 11. El Patronat está formal per 3 membres. L'elecció deis patrons es fa per majoria absoluta. En cas d'empat, el vot del
president es considra vot qualificat. El carree de patró és reelegible i té una durado de 2 anys.
Article 12. El Patronal ha de designar, com a minim, entre els seus membres un president. Ha de designar també un secretan,
que pot ser patró o no ser-ho. Si no té la condició de pairó, el seaetari pol assislir a les reunions amb veu pero sense vot.
Article 13. Per delegado permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresidenl, representar la Fundado.
Correspon al secretan redactar les actes de les reunions del Patronal, com també estendre certificáis d'aquesles ultimes i deis
acords que s'hi preñen, amb el vistipiau del president, i de quaissevol Ilibres, documents o antecedents de la Fundado. El
president és substiluTl, en cas d'abséncia o impossibililal, per un membre del Patronat designat a aquesl efecle.
Article 14. El Patronal s'ha de reunir almenys un cop cada trimestre i, a mes, sempre que sigui convenient a criteri del president
o si ho requereixen dos patrons. Les reunions han de ser convocadas amb un minim d'una selmana d'antelació i queden
válidament consliluídes quan h¡ concorren almenys 3 patrons en primera convocatoria i dos patrons en segona convocatoria.
Article 15. Els acords del Patronat s'adopten per majoria absoluta. Correspon un vot a cada patró present i no s'admeten
delegadons. El vot del president té for?a diriment en cas d'empat.
Article 16. El carree de patró és gratuít, pero els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que
l'exerdd del carree els produeixi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direeció, de gerencia o d'administració poden ser retribuíts per rexercici
d'aquestes activitats en el mare d'una relació contractual, incloses les de carácter laboral.
Article 17. El director o el comité de direeció de la Fundado han d'executar els acords del Patronat sense perjudici de les
delegadons que aquest órgan pugui fer. Els correspon la direeció administrativa de la Fundado: dirigir el personal i portar la
comptabilitat. Teñen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per Ilei no son indelegables.
Capítol Vil. E x e r c i c i e c o n ó m i c
Article 18. Els exercicis económics s'inicien el dia 1de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació
amb el tancament de rexercici, el Patronat, d'una manera simultánia i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la
Fundado, ha de formular l'inventari i els comptes anuals.
Article 19.
1.

Els comptes han d'estar integráis per:

a)

El balan? de situado, eñ la dala de tancament de rexercici, que ha d'espeeificar amb claredal els
que s'integren en la d o l a d o o son finanpals amb aquesta dotado.

béns o els elemente

