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ELEVACIÓ

A

PÚBLIC

D'ACORDS

DE

MODIFICACIÓ

ESTATUÀRIA I RENOVACIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ.
NÚMERO QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA. ----------------A Barcelona, la meva residència, a dotze de desembre de
dos mil dinou. ----------------------------------------------------------------------Davant meu, JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ,
Notari de l.Ilustre Col.legi de Catalunya. ------------------------------------===COMPAREIX===
La SENYORA PEPA PICAS CENTELLAS, major d'edat,
casada, advocada, amb domicili a aquests efectes a Barcelona,
carrer Vila i Vilà nº 16 (08004) y con D.N.I y N.I.F. número
36.552.551-P. ------------------------------------------------------------------------Consten les seves circumstàncies personals per les seves
manifestacions. ----------------------------------------------------------------------=== INTERVÉ ===
En nom i representació de l'entitat "FUNDACIÓ PRIVADA
LLUÍS ARTIGUES", domiciliada a Barcelona, carrer Vila i Vilà, núm.
16, i titular del NIF G-64827876; constituïda per temps indefinit
mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor
Enrique Hernández Gajate, el 14 de març de 2008, número 762 del
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seu protocol; modificats els seus Estatuts parcialment mitjançant
escriptura atorgada davant el mateix Notari, Sr. Hernández Gajate, el
27 de maig de 2008, número 1374 del seu protocol. Inscrita en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 2454. ------------------------------------------------------------------------Modificats parcialment i refosos els seus Estatuts mitjançant
escriptura autoritzada per la meva companya de residència, senyora
Almudena Elena Castro-Girona Martínez, el dia 28 de novembre de
2012, número 1448 de protocol, complementada per escriptures per
mi autoritzades els dies 20 de març i 3 de juny de 2013. ----------------Actua degudament legitimada per a aquest acte en virtut de: --- Els acords adoptats pel Patronat de la Fundació en la sessió
de data 24 d'octubre de 2019, de la qual m'entrega dues
certificacions, expedida per la compareixent, com a Secretària del
Patronat, amb el vistiplau del President del mateix, Senyor Pere
Benito Ruiz, les signatures dels quals legitimo per ser conegudes per
mi. Em fa entrega de dites certificacions que deixo incorporades a la
present matriu. ------------------------------------------------------------------------ I la seva condició de Secretària del Patronat, pel qual va ser
designat en els acords recaiguts en la indicada reunió del Patronat
en el precedent paràgraf que són objecte de la present.-----------------Li resulten suficients, al meu judici, les facultats representatives
acreditades per a aquest atorgament, en relació i per a l'elevació a
públic dels acords objecte de la present. --------------------------------------

M'assevera la plena vigència de la seva representada i la
subsistència del mandat i facultats acreditades, manifestant a més
que les dades d'identificació de la mateixa no han variat respecte als
consignats. ---------------------------------------------------------------------------Jo, el Notari, IDENTIFICO a la senyora compareixent pel
document d'identitat abans esmentat, i la jutjo amb capacitat per,
segons intervé, atorgar aquesta escriptura pública, i a l'efecte: -------=== DISPOSA ===
PRIMER:

La

senyora

compareixent,

segons

intervé,

FORMALITZA I ELEVA A PÚBLIC els acords adoptats per
unanimitat pel Patronat de la Fundació "FUNDACIÓ PRIVADA
LLUÍS ARTIGUES", en la seva reunió de data 24 d'octubre de 2019,
quines certificacions han quedat incorporades, donant-se aquí per
íntegrament reproduïdes, i relatives a: ----------------------------------------- Modificació estatutària: S'aprova la modificació dels Articles
13, 13 i 22 dels Estatuts de la Fundació, amb la redacció que figura
en la certificació incorporada. ---------------------------------------------------- Text refós dels Estatuts de la Fundació: En conseqüència
s'aprova la nova redacció del text refós Estatuts de la Fundació i
que, d'ara endavant, tindran el redactat en els termes que consten
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en els onze folis que a aquest efecte em lliuren -escrits per una sola
de les seves cares- que deixo incorporats a la present, donant-se
aquí per íntegrament reproduïts.------------------------------------------------- Incorporació de nous Patrons: S'aprova la incorporació de
cinc nous Patrons: senyora PEPA PICAS CENTELLAS, senyor
JORDI ROMEU BARRERA, senyor SERGE LOUIS BOURGEOIS
POGGI, senyor JOAQUIM CORRAL TORRES i senyor RAFAEL
FERRER COCH. --------------------------------------------------------------------- Renovació del Patronat de la Fundació: Es nomena el nou
Patronat pel termini de quatre anys: -------------------------------------------- President: PERE BENITO RUIZ (DNI 46.400.235-N)
- Vicepresident:

ISABEL

MONTRAVETA

REXACH

(DNI

46.305.145-G). ------------------------------------------------------------------------

Tresorer:

SERGE

LOUIS

BOURGEOIS

POGGI

(DNI

25.634.250-Z). ------------------------------------------------------------------------ Secretària: PEPA PICAS CENTELLAS (DNI 36.552.551-P). --- Vocal: JORDI ROMEU BARRERA (DNI 37.299.055-R). --------- Vocal: RAFAEL FERRER COCH (DNI 37.250.519-H). ----------- Vocal: ANTONI RODRÍGUEZ SIVERA (DNI 36.497.064-C). --- Vocal: JOAN TORRES CAROL (DNI 39.366.623-R). ------------- Vocal: JOAQUIM CORRAL TORRES (DNI 36.552.968-B). ----- Vocal: CARLOS FRANCISCO (i no únicament Carlos como
per error figura a la certificació incorporada) RODRÍGUEZ PARDO
(DNI 13.271.835-F). -----------------------------------------------------------------

Tots ells, majors d'edat, presents -llevat de qui es dirà a
continuació- van acceptar els càrrecs, comprometent-se a exercir-los
fidel

i

diligentment,

manifestant

no

incórrer

en

cap

tipus

d’incompatibilitat, així com acomplir els requisits establerts en l’art.
332-3.2 Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. --------------------------------El senyor Carlos Francisco Rodríguez Pardo va acceptar en
document separat, el qual em serà aportat per a la seva
incorporació. -------------------------------------------------------------------------SEGON.- INSCRIPCIÓ: Faig a la senyora compareixent
l'advertència de l'obligació d'inscriure la present en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. --------------------------------=== ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ ===
Així l'atorga una vegada le vaig fer de paraula les altres
reserves i advertències legals. --------------------------------------------------Protecció de dades de caràcter personal: ----------------------------La persona compareixent queda informada del següent: --------Les seves dades personals seran objecte de tractament en
aquesta notaria, són necessaris per al compliment de les obligacions
legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es
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preveu en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de
capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a
l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades
personals és un requisit legal, trobant-se els atorgants obligats a
facilitar les dades personals, i estant informats que la conseqüència
de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar el
present document públic. Les seves dades es conservaran amb
caràcter confidencial. --------------------------------------------------------------La finalitat del seu tractament és complir la normativa per a
autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment
posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat
compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions
automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les
Administracions Públiques i entitats cessionàries autoritzades per
Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i
recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme. ------------------------------------------------------El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin
d'obligat compliment a les Administracions Públiques, a les entitats i
subjectes que estipuli la Llei i, si escau, al Notari que succeeixi o
substitueixi a l'actual en aquesta notaria.-------------------------------------Les dades proporcionades es conservaran durant els anys
necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li
substitueixi o succeeixi. ------------------------------------------------------------

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant
la Notaria autoritzant. Així mateix, té el dret a presentar una
reclamació davant una autoritat de control. ---------------------------------Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació
Notarial, la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (o la Llei que la substitueixi) i la seva
normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE. -------------------------------------------------------------El/s interessat/s presta/en el seu consentiment lliure, informat,
específic i inequívoc per al tractament de les seves dades i per al
lliurament de les còpies d'aquest document públic, lliurades segons
la legislació notarial. ---------------------------------------------------------------Li vaig advertir del dret que té a llegir aquest instrument públic
per si mateix, del que no va utilitzar, fent-ho jo, el Notari, íntegrament
i en veu alta, prestant el seu consentiment la compareixent, que
signatura amb mi.--------------------------------------------------------------------
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I jo, el Notari, de la identitat de la compareixent, de la seva
capacitat i legitimació segons el meu parer, de què el consentiment
ha estat lliurement prestat i de què l'atorgament s'adequa a la
legalitat i a la voluntat degudament informada de la mateixa i de tot
la resta contingut en aquest instrument públic estès sobre quatre
folis de paper d'ús notarial, el present i els tres següents en ordre
correlatiu, de la mateixa sèrie, EN DONO FE. ------------------------------Está la firma de la senyora compareixent. Signat JUAN
CASTRO-GIRONA MARTINEZ.. Rubricat i segellat. ----------------------DILIGÈNCIA.- L'estenc jo, JUAN IGNACIO CASTRO-GIRONA
MARTÍNEZ, el Notari autoritzant, per a fer constar que deixo
incorporats a la present documents comprensius de l'acceptació del
senyor Carlos Francisco Gutiérrez Pardo com a Patró, així com que
no es troba incurs en incompatibilitats legals i que compleix amb els
requisits legals establerts, les signatures dels quals legitimo en
sengles documents, que m'ha estat aportats en el dia d'avui. ----------I no tenint res més a fer constar, estenc aquesta diligència, i jo,
el Notari, en dono fe del seu total contingut, a Barcelona, a setze de
desembre de l'any dos mil dinou. Signat JUAN CASTRO-GIRONA
MARTINEZ.. Rubricat i segellat. -------------------------------------------------
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