FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, NATURALESA, DURADA, DOMICILI, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I RÈGIM
JURÍDIC

Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats
d’interès general previstes en aquests Estatuts. La fundació es denomina Fundació
Tarragona 2017, podent-se prorrogar per 2 anys més per acord del Patronat.
La Fundació tindrà una duració temporal, en consonància amb l’objectiu i finalitat
determinada que no és altra que l’organització dels XVIII Jocs del Mediterrani 2017 i
prevista en 5 anys.

Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Tarragona, Av. Vidal i Barraquer
21, magatzem 1 (edifici de La Tabacalera).

Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això,
pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic
4.1.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i
d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la
inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

4.2.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional,
per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests
estatuts i pels acords que adoptin els seus òrgans de govern en l’exercici de les
seves funcions.

4.3.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, podrà adquirir,
conservar, posseir, administrar, alienar, permutar i gravar béns de totes les
classes, fer tot tipus d’actes i contractes; concertar, activament i passivament,
operacions creditícies; renunciar i transigir drets i béns; promoure i seguir els
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procediments que siguin oportuns, oposar-se i desistir-ne, i exercir lliurement
tota classe de drets, accions i exempcions davant els jutjats i tribunals de
justícia, l’administració pública i qualsevol altres entitats de l’estat, comunitats
autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i entitats, espanyoles o
estrangeres, sense més restriccions que les imposades per la legislació
aplicable.
4.4.

El compliment de la voluntat fundacional i tot el que pertoca a la fundació,
sense cap excepció, queda a la fe, consciència i lleial saber i entendre del
patronat, designat de la manera que preveuen aquests estatuts i d’acord amb
les competències que li estan assenyalades, llevat de les atribuïdes al
Protectorat de la Generalitat de Catalunya. Els membres del patronat
disposaran de tota la informació necessària per dur a terme la tasca que se’ls
ha encomanat.

CAPÍTOL II
FINALITATS FUNDACIONALS I ACTIVITATS, APLICACIÓ DE RECURSOS I
BENEFICIARIS

Article 5. Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte:
1.

L’organització dels XVIII Jocs Mediterranis. La concreció de les competències
d’organització i execució dels Jocs es determinen al contracte, signat el 15
d’octubre de 2011, entre el Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani i la
ciutat de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol.

2.

La participació activa en la captació de recursos per a la preparació i
desenvolupament dels XVIII Jocs Mediterranis que es celebraran a la ciutat de
Tarragona l’any 2017.

A aquests efectes, la Fundació Tarragona 2017 podrà rebre donatius o aportacions en
concepte de patrocini de qualssevulla persones o entitats, públiques o privades, rebre
ajudes, finançament, assistència o col·laboració de qualsevol tipus d’institucions
públiques i privades, supranacionals, organitzacions de cooperació internacional, entre
d’altres, podent destinar els recursos captats a projectes relacionats amb els fins
fundacionals.
Les aportacions públiques i privades que es realitzin, amb caràcter finalista, per
l’Organització dels XVIII Jocs del Mediterrani, aniran destinades al finançament
d’inversions i actuacions directament relacionades amb els XVIII Jocs del Mediterrani.

Article 6. Activitats
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Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que
els seus òrgans de govern consideren necessàries directament i/o en col·laboració
amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa
sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació
desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
a) Qualsevol activitat relacionada directa o indirectament amb els XVIII Jocs del
Mediterrani.
b) L’organització d’activitats i programes de caràcter esportiu i cultural per a la
promoció dels Jocs Mediterranis.
c) La preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis sobre els Jocs
Mediterranis.
d) Activitats informatives per captar voluntaris i per implicar la societat civil en la
participació de l’organització dels Jocs Mediterranis.
e) La captació de donacions o aportacions, així com la concessió de patrocinis o
similars, als efectes del finançament de les activitats relacionades amb els fins
fundacionals.
f) Qualsevol altra activitat que permeti a la Fundació el més bon compliment de
les seves finalitats.
Pel desenvolupament de les seves activitats, la Fundació podrà actuar, entre d’altres
mitjans possibles, utilitzant els mitjans propis o contractant la prestació de serveis per
tercers.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les
normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos
o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions
i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
D’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació, i les finalitats d’interès
generals vinculades als jocs del Mediterrani, podrà ser beneficiària qualsevol persona
física o jurídica que pugui tenir interès en les finalitats fundacionals. A aquest efecte, la
Fundació Tarragona 2017 donarà informació pública suficient dels seus fins i activitats,
de manera que puguin ser coneguts pels possibles beneficiaris i interessats.
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L’òrgan de govern competent, determinarà si s’escau, en cada activitat que realitzi,
aquelles persones, físiques o jurídiques a les quals aquesta va adreçada, i podrà
establir els requisits que consideri oportuns per a la millor consecució dels fins
perseguits amb la iniciativa de què es tracti, i àdhuc, comprovar-los, respectant en tot
cas l’establert en els presents Estatuts i en la normativa aplicable.

CAPÍTOL III
RÈGIM ECONÒMIC

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El
patrimoni està integrat:
a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional;
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació
amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns i drets
incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició
10.1.

L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i
drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant
les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas,
l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se
subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot
aplicant el principi de subrogació real.

10.2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de
disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què
faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe
subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de
disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la
destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar
sempre dins de les finalitats de la fundació.
10.3. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen
directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El
Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació
adequada per prendre la decisió responsablement.
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10.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o administració extraordinària en els casos establerts en l’article
333-1.6. del CCCat o norma que el substitueixi.
10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions
convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
10.6. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una
declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total
de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte
d’interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable i documental
11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes
anuals.
11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici
econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre.
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)

el balanç de situació,

b)

el compte de resultats,

c)

el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,

d)

el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu, i

e)

la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i
concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut,
com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb
indicació del percentatge de participació.

11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels
actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de
la memòria dels comptes anuals.
11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament
de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista
legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el
termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
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11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres
temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de
lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat
reguladora.
11.7. Els comptes anuals s’hauran de sotmetre a una auditoria externa a càrrec de la
Fundació. En el cas que l’Ajuntament ostenti la majoria en el Patronat o ostenti
la majoria del capital fundacional, la selecció de l’auditor i direcció dels treballs
ha de recaure en la intervenció de l’Ajuntament i el seu contingut serà
l’establert al Pla d’auditories de l’Ajuntament

Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals,
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin
d’incorporar-se al capital fundacional,

Article 13. Aplicació obligatòria i finançament
13.1. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta
l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels
seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el
Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament
a la consecució dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les
finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a
comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
13.2. Els patrons inicials, amb exclusió del Comitè Olímpic Espanyol així com les
entitats públiques que s’adhereixin a la Fundació o puguin adherir-se en el
futur, garantiran el finançament de la Fundació dins de les consignacions
pressupostàries corresponents i tenint en compte les disponibilitats
pressupostàries pròpies.
La disponibilitat de les consignacions per part dels patrons, condicionarà la
realització de despeses per part de la Fundació.
Les aportacions dels patrons, entitats públiques, es consideraran ingressos de
dret públic de la Fundació a tots els efectes legals. Aquestes aportacions seran
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aprovades i/o ratificades de forma prèvia pels respectius òrgans competents de
les entitats públiques adherides.
Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden
ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització
prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes
socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i
tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o
indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha
de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV
EL PATRONAT

Article 16. Disposicions Generals
El Patronat és l’òrgan superior de govern i d’administració de la Fundació, la
representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la
consecució dels fins fundacionals, sens perjudici de les delegacions efectuades
d’acord amb els presents Estatuts, i dins dels límits establerts en cada moment per la
legislació aplicable.

Article 17. Composició del Patronat. Els patrons
17.1. Nombre de patrons
El Patronat de la Fundació és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques
i/o jurídiques i constituït per un mínim de sis (6) membres i un màxim de disset
membres (17).
17.2. Requisits per ser patró
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar
plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs
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públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el
patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una
manera estable, per la persona física en qui recaigui aquesta funció d’acord
amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el
corresponent òrgan competent.
17.3. Designació de patrons
La designació de patrons s’ajustarà a les següents regles:
A)

Són patrons fundadors, i formaran permanentment part del Patronat de la
Fundació, els següents:
1. L’Ajuntament de Tarragona, que està representada al Patronat de la
Fundació pel seu Alcalde.
2. El Comitè Olímpic Espanyol, que estarà representat al Patronat de la
Fundació pel seu President.

B)

Igualment, cadascun dels dos patrons fundadors nomenarà a dos persones
més que formaran part del Patronat. En el cas de l’Ajuntament de Tarragona,
aquests càrrecs l’ocuparan el Comissionat de l’Alcaldia pels Jocs del
Mediterrani de l’Ajuntament i l’altra persona que designi l’Alcalde per raó del
seu càrrec a l’Ajuntament.
Les successives renovacions dels patrons referits en aquest apartat, així com la
provisió dels seus càrrecs en cas de renúncia, incapacitat o defunció, recauran
en cada moment i segons correspongui en els citats ens.

C)

A més dels sis (6) patrons anteriors, podran incorporar-se al Patronat de la
Fundació fins a un màxim de 11 patrons més, que podran ser entitats
públiques, amb el límit de 6 patrons, o persones físiques o jurídiques privades,
amb el límit de 5 patrons.
Els nomenaments i cessaments d’aquests patrons, així com les successives
renovacions i el cobriment de vacants, han de ser acordats pel Patronat amb la
majoria qualificada exigida en l’apartat 20.5 del presents Estatuts.

17.4. Duració del càrrec de patró
Excepte els patrons fundadors, la resta de patrons exerceixen els seus càrrecs
per un termini màxim de 5 anys, podent ser reelegits, si fos necessari, per un
període de 2 anys de durada.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual
van ser designats, podran ser substituïts d’acord amb l’establert en els presents
Estatuts. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè
s’exhaureixi el mandat del patró substituït.
17.5. Exercici del càrrec de patró
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Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat
expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la
legislació aplicable.
17.6. Gratuïtat del càrrec de patró
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser
reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels
danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
17.7. Cessament dels patrons.
Els patrons cessen en el càrrec per les causes establertes en l’article 332-12 del
CCCat o norma que el substitueixi. A més, el patrons referits en la lletra C) de l’apartat
17.3. del presents Estatuts, cessen en el càrrec per acord del Patronat amb la majoria
qualificada exigida en l’apartat 20.5 dels presents Estatuts.

Article 18. Càrrecs del Patronat
18.1. President i vicepresident
El Patronat tindrà un president i un vicepresident. Serà president del Patronat
l’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, i vicepresident el president del Comitè
Olímpic Espanyol.
El president de la Fundació Tarragona 2017 i en la seva absència, el
vicepresident tindrà les facultats següents:
a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i
aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas
d’empat en els òrgans col·legiats.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable.
18.2. Vocals
Els patrons que no ocupen el càrrec de President o vicepresident tenen la
condició de vocals.
18.3. Secretari
El Patronat tindrà un Secretari, que serà el Secretari de l’Ajuntament de
Tarragona o funcionari qualificat en qui delegui.
El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén
les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del
president o per ordre, en la seva absència, del vicepresident.
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Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li
atribueixen aquests estatuts, tenint el deure d’advertir de la legalitat dels acords
que es vagin a adoptar pel Patronat.

Article 19. Facultats del Patronat i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats establertes en la legislació aplicable i en
aquests estatuts, sens perjudici de les delegacions efectuades al Comitè Executiu
d’acord amb els presents Estatuts, i dins dels límits establerts en cada moment per la
legislació aplicable.
En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu, a més de
las facultats legalment indelegables conforme a l’art. 332-1. del CCCat o norma que el
substitueixi, les facultats següents:
a) El nomenament i cessament dels patrons a què es refereix la lletra C) de
l’apartat 17.3. del presents Estatuts, així com, si s’escau, la renovació i el
cobriment de vacants d’aquests mateixos patrons.
b) El noment i cessament dels membres del Consell Executiu.
c) El nomenament i cessament del director general, a proposta del president del
Patronat.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.

Article 20. Règim de convocatòria, reunions i acords
20.1. Reunions ordinàries i extraordinàries.
El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i
obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat
d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
També s’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria d’acord amb
el previst en l’apartat següent.
20.2. Convocatòria
Les reunions del Patronat seran convocades pel Secretari, a instàncies del
President i, en qualsevol cas, sempre que ho sol·liciti una quarta part dels seus
membres.
La convocatòria es durà a terme per qualsevol mitjà escrit, inclús per correu
electrònic a la direcció comunicada pel patró al Secretari de la Fundació i, al
menys, amb cinc (5 dies) d’antelació.
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La convocatòria de la reunió haurà d’expressar clarament els assumptes de
l’ordre del dia i el lloc, dia y hora de de la celebració de la reunió en primera i, si
s’escau, segona convocatòria, la qual es podrà celebrar mitja hora desprès de
l’hora prevista per a la primera convocatòria.
20.3. Delegació a favor d’altres patrons
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el
seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un
càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo
segons les regles d’organització de la mateixa institució.
20.4. Quòrum d’assistència
El Patronat queda vàlidament constituït, en primera convocatòria, quan
assisteixen a la reunió, en persona o degudament representats, la meitat més
un dels patrons, i en segona convocatòria, una quarta part dels seus membres.
El director, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions
del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb
veu i vot.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot,
les persones que consideri convenient.
20.5. Adopció d’acords
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria simple dels assistents,
presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat
del president.
No obstant l’anterior, serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels
patrons presents o representats, amb el vot favorable dels patrons fundadors
Ajuntament de Tarragona i Comitè Olímpic Espanyol, per a l’adopció dels
següents acords:
a) Modificació dels Estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació.
c) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin
un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es
tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui
almenys el de cotització.
d) El nomenament i cessament dels patrons a què es refereix la lletra C) de
l’apartat 17.3 del presents Estatuts, així com, si s’escau, la renovació i el
cobriment de vacants d’aquests mateixos patrons.
e) El noment i cessament dels membres del Consell Executiu.
f)

El nomenament i cessament del director general, a proposta del president
del Patronat.
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Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons en els
termes de l’art. 332.13.1 del codi Civil de Catalunya en el cas de l’adopció de
declaracions responsables, sense computar els que no puguin votar per raó de
conflictes d’interessos amb la Fundació.
20.6. Reunions virtuals
El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En
aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió,
la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el
president del Patronat. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons
assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o
videoconferència.
20.7. Acords sense reunió
De manera excepcional, es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot
per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà,
sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi
constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l’autenticitat. S’entén que
l'acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de
recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 21. De les actes
De cada reunió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats,
les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats,
amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la
sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts
o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són
d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat.

Article 22. Conflicte d’interessos
Per tal d’evitar conflictes entre l’interès de la fundació i els interessos personals o
professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la
fundació, a més de complir les normes legals o reglamentàries, s’estableixen les
següents normes de bon govern:
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a) L’incompliment per un patró de les obligacions de proporcionar la informació
rellevant i d’abstenir-se en la deliberació i votació quan existeixi una situació de
conflicte d’interessos, serà causa de cessament
b) Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 CCCat han d’abstenirse de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin
comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
c) Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 CCCat no poden
participar en el capital de societats constituïdes o participades per la Fundació.

CAPÍTOL V
COMITÈ EXECUTIU I DIRECTOR GENERAL

Article 23. Comitè Executiu
23.1. Funcions i competències
El Patronat designarà una Comissió Executiva, a la qual correspondran, per
delegació, les facultats i competències del Patronat que, d’acord amb la Llei i
aquests Estatuts, no siguin indelegables.
No obstant l’anterior, el Patronat podrà avocar per a si mateix, en qualsevol
moment, les facultats o competències delegades, i en especial quan no hagi
acord en el Comitè Executiu per manca de majories o per no comptar amb el
vot favorable del president i vicepresident.
23.2. Composició
El Comitè Executiu tindrà un màxim de 21 membres. El nombre i composició
del Comitè Executiu serà aprovada pel Patronat, a proposta del president del
Patronat. També correspondrà al Patronat el nomenament i cessament dels
membres que integren el Comitè Executiu.
23.3. Càrrecs
El Comitè Executiu tindrà un president i un vicepresident, que seran nomenats
pel Patronat d’entre els seus membres. Correspondrà al president del Comitè
Executiu, i en la seva absència al vicepresident, ordenar la convocatòria, fixarne l’ordre del dia i presidir les reunions del Comitè Executiu.
Actuarà com a Secretari del Comitè Executiu, el Secretari de l’Ajuntament de
Tarragona o funcionari qualificat en qui delegui. El secretari convoca, en nom
del president, les reunions del Comitè Executiu i n’estén les actes, conserva el
llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en
la seva absència, del vicepresident. Així mateix exerceix les altres funcions que
són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.
23.4. Convocatòria
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A falta d’acord del Patronat sobre la matèria, el Comitè Executiu serà convocat
pel seu Secretari, a instàncies del seu president, per mitjans telemàtics, amb
tres dies hàbils d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc, a la
que adjuntarà l’ordre del dia de la sessió.
23.5. Delegació
Els membres del Comitè Executiu podran delegar per escrit el seu vot a favor
d’altres membres del mateix.
23.5. Quòrum d’assistència
Per la valida constitució del Comitè Executiu, serà necessària l’assistència de la
majoria dels seus membres en primera convocatòria i, en segona, passada
mitja hora, l’assistència com a mínim de tres membres, inclòs en tot cas el
president i vicepresident.
El director, si no és membre del Comitè Executiu, pot assistir amb veu però
sense vot a les reunions quan hi és convocat. Si té la condició de membre del
Comitè Executiu, pot assistir-hi amb veu i vot.
23.6. Adopció d’acords
Per l’adopció d’acords serà necessària la majoria simple dels vots emesos, és a
dir, més vots afirmatius que negatius. En tot cas, per l’adopció vàlida d’acords
serà necessària el vot favorable del president i del vicepresident.
No obstant l’anterior, el Patronat pot establir altres majories per la valida
adopció d’acords.
23.7. Reunions virtuals i acords sense reunió
El Comitè Executiu podrà celebrar reunions virtuals, essent d’aplicació en
aquest cas l’establert en l’apartat 20.6 del presents Estatuts. També podrà,
excepcionalment, adoptar acords sense reunió, en els termes previstos en
l’apartat 20.7 del presents Estatuts.

Article 24. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva
de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral
o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les
tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de
les pròpies del càrrec de patró, d’acord amb l’art. 332.10 del CCC.
Les seves atribucions i funcions seran determinades pel Patronat, en l’acord de
nomenament del mateix.
El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
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CAPÍTOL VI
COMISSIONS I COMITÈ I PRESIDENTS D’HONOR

Article 25. Les Comissions o grups de treball
El Comitè Executiu podrà crear, a proposta de la Presidència, si ho considera oportú,
una o més comissions o grups de treball amb les funcions que consideri oportunes,
que estaran formades pel nombre de persones que decideixi lliurement i que tindran
com a funció principal l’assessorament tècnic a la Fundació, ja sigui de manera
permanent o temporal, en els diferents àmbits d’actuació de la Fundació. El Comitè
Executiu designarà el membre que presidirà cada una de les comissions o grups de
treball i nomenarà als experts tècnics o professionals de prestigi que hi hagin de
formar part. Els membres de cada comissió o grup de treball nomenaran un secretari.
Aquestes comissions o grups de treball no tindran el caràcter d’òrgan ni els
correspondran funcions executives de la Fundació.
Els membres de les comissions o grups de treball exerciran el seu càrrec de manera
gratuïta, sense perjudici del dret a rebre bestretes i reemborsaments de les despeses
degudament justificades en l’exercici del seu càrrec, així com a la indemnització pels
perjudicis ocasionats per raons d’aquest exercici; aquests drets quedaran condicionats
als criteris que determini el Comitè Executiu i a les disponibilitats pressupostàries.
En tot cas, les comissions o grups de treball que es creïn respondran davant el Comitè
Executiu dels treballs realitzats. Una vegada al mes, els seus encarregats li hauran de
presentar un informe detallat de les seves actuacions.

Article 26. Comitè d’Honor
Per decisió del Comitè Executiu es podrà crear un Comitè d'Honor que podrà estar
integrat per les més altes representacions de les institucions de l'Estat Espanyol, de la
Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de
Tarragona, així com de les entitats públiques i privades de Tarragona que s’acordi
d’acord amb els presents Estatuts.
D’existir, el Comitè d’Honor tindrà com a principal funció fomentar relacions i la
col·laboració d'entitats i institucions amb la Fundació.
En cas d’existir, les normes que regulin el seu funcionament s'aprovaran per la Consell
Executiu.
En cas d’existir formarien part del Comitè d'Honor: Un representant de la casa de SM
el Rei, l’Excm. Sr. President del Govern espanyol, el Molt Honorable Sr. President de
la Generalitat de Catalunya, el Excm. Sr. Ministre d'Educació, Cultura i Esport del
Govern espanyol, el H. Sr. Conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
el Sr. President del Consejo Superior de Deportes, el Sr. President del Comitè Olímpic
Espanyol, el Sr. Secretari General de l’Esport, l’il·lm. Sr. Alcalde de la ciutat de
Tarragona, l’il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona, el Sr. President de
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l’Autoritat Portuària de Tarragona, el Sr. President de la Camara de Comerç de
Tarragona, el Sr. President de l’autoritat portuària i altres membres que es
consideressin adients en representació del món de l’esport.

Article 27. Presidents d’honor
El Comitè podrà nomenar, a proposta del seu president, un o diversos presidents
d’honor pel termini que consideri oportú entre les persones físiques o jurídiques de
prestigi que es distingeixin o s’hagin distingit per la prestació de serveis o col·laboració
amb la Fundació, o que gaudeixin de la rellevància, coneixements o experiència en
matèries relacionades amb les finalitats associatives.
El president o presidents d’honor no tindran el caràcter d’òrgan ni els correspondran
funcions executives de la Fundació, però podran assistir a les sessions de la Consell
Executiu i del Consell Rector, amb veu però sense vot, quan siguin convidats pel
president.

CAPÍTOL VII
MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I ESTRUCTURALS I DISSOLUCIÓ

Article 28. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en aquests
Estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els
estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb
l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 29. Causes i procediment de dissolució
29.1. La Fundació es dissoldrà per les causes establertes en la legislació aplica, en
particular en l’article 335-4 del CCCat o norma que el substitueixi.
29.2. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.
29.3. El patrimoni romanent es destinarà a fundacions o entitats no lucratives
privades amb finalitats anàlogues radicades a Tarragona, així com a
l’Ajuntament de Tarragona, tenint en compte els criteris de preservació de
l’interès públic i d’equitat respecte de les aportacions que hagi efectuat aquesta
Administració Pública al llarg de la vida de la Fundació.
29.4. En tot cas, s’haurà de donar compliment a l’apartat 32 del Contracte entre el
Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani i la Ciutat de Tarragona i el
Comitè Olímpic d’Espanya de 15 d’octubre de 2011.
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29.5. L’acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal de
la Fundació, amb respecte a tots els seus drets.

Tarragona, 3 de desembre de 2013
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