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CAPÍTOL 1. DENOMINACIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ, NATURALESA, DOMICILI I RÈGIM JURÍDIC. 

 
ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ. 
 
La Fundació regulada per aquests estatuts rep el nom de ‘FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME’, és una entitat sense ànim de lucre i està subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
ARTICLE 2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
 
La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins l’àmbit territorial de 
Catalunya. 
 
ARTICLE 3.- PERSONALITAT JURÍDICA I CAPACITAT D’OBRAR. 
 
La ‘FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME’, resta subjecta a la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
La Fundació té personalitat pròpia, caràcter indefinit i plena capacitat jurídica i d’obrar dins dels 
límits d’aquests Estatuts i de les Lleis; per això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, podrà, en 
l’àmbit de les Lleis d’aplicació i, si s’escau, amb les autoritzacions pertinents, adquirir, conservar, 
posseir, administrar, alinear, permutar i gravar béns de totes classes; rebre per qualsevol títol 
tota mena de béns mobles i immobles. Als efectes esmentats pot formalitzar tot tipus d’actes i 
contractes; concertar, activament i passivament, operacions de crèdit; renunciar i transigir béns 
i drets; promoure i seguir els procediments que siguin oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne, i 
exercir lliurament tota classe de drets, accions i excepcions davant els jutjats i tribunals de 
Justícia i també davant l’Administració pública central, autonòmica, provincial i local, i altres 
corporacions i entitats, espanyoles o estrangeres. 
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ARTICLE 4.- RÈGIM JURÍDIC. 
 
La Fundació es regirà per aquests Estatuts, per la carta fundacional i per les normes que, en 
interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, d’acord amb 
les disposicions legals i reglamentàries vigents, i especialment per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
  
ARTICLE 5.- DOMICILI. 

 
El domicili de la Fundació és a l’Avinguda d’Ernest Lluch nº32 de Mataró (08302). El Patronat 
podrà acordar l’establiment de quantes delegacions consideri necessàries per a l’acompliment 
dels seus objectes. 
  

CAPÍTOL 2. MISSIÓ, FINALITATS FUNDACIONALS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ. 
 
ARTICLE 6.- MISSIÓ. 
  
La missió de la Fundació és la de contribuir al desenvolupament econòmic i de teixit productiu 
al territori actuant com agent generador de riquesa, d’empresa, d’ocupació, de talent, de 
coneixement i de qualitat de vida per les persones.   
 
ARTICLE 7.- FINALITATS. 
 
La Fundació té les següents finalitats: 
  
a.- Desenvolupar estudis d’educació superior, amb una oferta adaptada a les necessitats del 
territori i compromesa amb un model educatiu central en els pilars de la professionalització, 
l’emprenedoria i la internacionalització, centrat especialment en la programació d’estudis 
universitaris de qualitat de grau i de postgrau en relació a tres àmbits temàtics: i) L’enginyeria i 
els estudis tècnics; ii) L’empresa, la gestió i les ciències socials; iii) Les ciències de la salut.   
  
b.- Ostentar i exercir la titularitat dels centres universitaris que calgui en cada moment per la 
programació de l’oferta universitària i seguint la ordenació legal en aquesta matèria.    
 
c.- Desenvolupar projectes formatius accessibles a tots els sectors socials, promovent i 
desenvolupant una oferta d’activitats de formació continuada de postgrau i de reciclatge, tant 
per adquisició de nous coneixements com per la reconversió o adaptació dels que ja es tenen, 
adreçades al personal de les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general.   
 
d.- Promoure i facilitar l’accés als estudis universitaris al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes 
com a servei públic, obert i universal, treballant per a què aquest servei no sigui limitat per raons 
socials, econòmiques, culturals, o per qualsevol causa derivada d’una vulneració d’un dret 
fonamental.   
 
e.- Desenvolupar recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de 
coneixement amb especial èmfasi en la transferència de coneixement cap a l’empresa i la 
Societat, actuant com agent facilitador de la innovació i de suport a la competitivitat 
empresarial, juntament amb altres agents de R+D+i del territori, amb els quals es col·laborarà 
activament per centrar sinèrgies i complementarietats que projectin el territori i amb ell el 
progrés dels ciutadans.   
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f.- Divulgar i fomentar la ciència i la tècnica especialment en els tres àmbits principals d’actuació 
i estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, 
institucions científiques, de recerca i cultural, amb el degut respecte als drets humans i el medi 
ambient, i el foment de la pau i la solidaritat, contribuint a obrir la Universitat a la Ciutat i 
vertebrar Mataró com a Ciutat Universitària.   
 
g.- Donar suport a l’ emprenedoria mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses 
i el creixement d’empreses ja existents.    
 
h.- Gestionar el Parc Tecnocampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró (EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i 
l’esmentada EPEL Parc Tecnocampus, que indiqui els serveis a prestar i les contraprestacions a 
percebre per tal gestió. Pel que fa a la gestió del Parc implica les tasques de gestió de l’actiu i 
equipaments del Parc, la gestió comercial per captació de llogaters als espais d’allotjament 
empresarial, la provisió dels serveis per les empreses i institucions del Parc i el 
desenvolupament d’una activitat de dinamització interna, de foment de la innovació, 
d’emprenedoria i de relació amb els centres universitaris del parc que confereixin a tal Parc la 
categoria de Parc Científic i de la Innovació. Igualment pel que fa a l’ús que la Fundació faci dels 
espais propietat del Parc s’establiran els corresponents contractes que regulin tal ús i la 
corresponent contraprestació econòmica.     
 
i.- Gestionar el Centre de Congressos del Tecnocampus com a actiu generador d’activitat 
congressual, científica, divulgativa, firal, cultural i social.    
 
j.- Desenvolupar tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la competitivitat 
empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització  i la 
consolidació i creixement del teixit productiu del territori, desenvolupant projectes a mida per 
licitacions competitives de les administracions locals, regionals, estatals i europees, i 
desenvolupant serveis adhoc segons les necessitats de cada sector d’activitat econòmica.   
 
Pel compliment de les seves finalitats, la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar cursos, 
seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així 
com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la recerca, desenvolupament i la 
divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats. Igualment tindrà especial 
consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per al desenvolupament i difusió de la 
seva tasca. 
 
Les finalitats de la Fundació podran ser assolides per si mateixa o bé mitjançant la col·laboració 
amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la 
creació per si sola o amb terceres persones d’altres persones jurídiques; i la participació en 
programes de cooperació en les matèries esmentades.   
 
ARTICLE 8.- BENEFICIARIS. 
 
Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i 
finalitats o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de 
forma que ningú pugui al·legar, ni individual ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d’ús 
i gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a 
persones determinades. 
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L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació 
entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del sector de població 
atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que 
compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat. 
 
L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació 
entre les persones que reuneixin les següents regles: 

 
- demandar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir. 
- complir, si s’escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament 

pugui acordar el Patronat. 
 

CAPÍTOL 3. PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA. 
 
ARTICLE 9.- PATRIMONI. 
 
El Patrimoni de la Fundació està integrat per tot mena de béns mobles i immobles, i drets de 
qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les 
establertes per les lleis. 
 
El patrimoni esmentat es compon de: 
 
a.- La dotació inicial feta pels fundadors en la carta fundacional, integrada pels béns que 
s'especifiquen a la mateixa. No obstant això, es pot incrementar la dotació inicial amb altres 
béns i drets que la Fundació adquireixi amb aquesta finalitat, per qualsevol títol. 
 
Els productes líquids dels béns integrants del capital fundacional es procurarà que siguin 
destinats i invertits en la realització de les finalitats de la Fundació, tret que el Patronat consideri 
convenient acumular-los al capital fundacional, si escau, amb les autoritzacions prèvies 
pertinents. 
 
b.- Els donatius en efectiu, quotes, subvencions, herències, legats, ajuts o donacions de 
qualsevol béns i drets que rebi i accepti la Fundació, amb destinació a l’ampliació de la dotació 
o a la realització d’accions o activitats específiques relacionades amb les finalitats 
fundacionals. 

 
Si el donant o causant no ho especifiqués, el Patronat decidirà si els béns aportats han 
d’incrementar la dotació inicial, o constituir un fons especial, o bé destinar-se directament a la 
realització d’activitats fundacionals. 
 
c.- Tots aquells altres béns, mobles i immobles, i drets que s’adquireixin per qualsevol títol. 
 
d.- Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, respectant el 
que disposen aquests Estatuts i allò previst, si escau, en la normativa aplicable. 
 
e.- El béns que, procedents d’administracions, d’organismes públics o altres entitats sense ànim 
de lucre, puguin utilitzar-se en règim de cessió d’ús o adscripció. 
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f.- Aquells altres mitjans que, d’acord amb la llei i els presents Estatuts, pugui decidir el Patronat. 
 
El finançament de la Fundació serà tant públic com privat, provinent de les taxes i serveis 
universitaris, els serveis empresarials i les contraprestacions pels projectes que porti a terme. 
Per finançar la seva activitat la Fundació establirà els corresponents preus als serveis i podrà 
optar a les subvencions promogudes per part de les administracions públiques. En particular la 
Fundació establirà amb l’Ajuntament de Mataró,  el Consell Comarcal del Maresme i altres 
administracions que aportin recursos un contracte programa en el qual es concretaran els 
compromisos i contrapartides assumides per les parts signatàries, establint el sistema de 
seguiment i avaluació de compliment dels mateixos i on es definiran els serveis que la Fundació 
presta o funcions que li siguin delegades, els indicadors de qualitat i la contraprestació 
econòmica que li correspongui per tals serveis o funcions.   
 
ARTICLE 10.- DESTINACIÓ DEL PATRIMONI. 
 
Els bens immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble i drets que constitueixin la dotació 
fundacional de la Fundació són destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les 
finalitats fundacionals, i només poden ser alienats a títol onerós i, si escau, en les condicions 
establertes pels fundadors en la carta fundacional. En aquest cas, el producte de l’operació ha 
de ser reinvertit en l’adquisició d’altres béns o drets que quedaran subrogats en el lloc dels que 
hagin estat alienats o en millores de béns de la Fundació. 
 
La resta de la dotació de la Fundació serà invertida normalment en béns fructífers, els quals 
només poden ser alienats per reinvertir el preu que s’obtingui en l’adquisició d’altres béns 
fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels alienats. 
 
ARTICLE 11.- SUBVENCIONS I CONTRACTACIONS. 
 
En matèria de subvencions i de contractacions la Fundació se sotmetrà a la normativa del 
sector públic.  
 
ARTICLE 12.- EXERCICI ECONÒMIC. 
 
L'exercici econòmic és anual, comença l'1 de gener de cada any i s'acaba el 31 de desembre 
següent. 
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ARTICLE 13.- INVENTARI I COMPTES ANUALS. 

 
Anualment, i en relació a la data de tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera 
simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular 
l’inventari i els comptes anuals. 
 
Els esmentats documents han d’ésser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la 
data del tancament de l’exercici i signats pel secretari/a, amb el vist-i-plau de la presidència. 

 
CAPÍTOL 4. APLICACIÓ DE LES RENDES A L'OBJECTIU FUNDACIONAL. 

 
ARTICLE 14.- APLICACIÓ DE LES RENDES. 
 
El Patronat, com a òrgan màxim de govern de la Fundació, decideix sobre l'aplicació dels 
recursos de cada any a les finalitats fundacionals havent d’aplicar almenys el 70% de les rendes 
i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La 
resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis 
de la fundació. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent. 
 

CAPÍTOL 5. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ. 
 
ARTICLE 15.- ÒRGANS DE GOVERN. 
 
El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents òrgans de 
govern, d’acord amb les respectives competències segons el que disposen aquests estatuts: 

 
1. El Patronat. 
 
2. La Presidència del Patronat. 
 
3. Les Vicepresidències del Patronat. 
 
4. La Direcció General. 

  
SECCIÓ 1. EL PATRONAT. 

 
ARTICLE 16.- DEL PATRONAT. 
 
El Patronat és l’òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, 
del qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de consulta i auxiliars, siguin col·legiats 
o unipersonals.   
 
El Patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i amb plena llibertat el 
programa d’activitats de la Fundació, d’acord amb les finalitats fundacionals, i elegeix lliurement 
els beneficiaris, respectant en tot cas l’interès general i allò que preveu la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
ARTICLE 17.- COMPOSICIÓ DEL PATRONAT. 
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1. El Patronat estarà format per un mínim de 20 i un màxim de 30 patrons entre els quals hi 
haurà un president/a i, com a mínim, un vicepresident/a. Així mateix, es designarà un secretari/a 
el/la qual no tindrà la condició de membre del patronat intervenint en les reunions amb veu 
però sense vot. El secretari/a exercirà les funcions que li deleguin el Patronat o la presidència 
d’aquest, i les pròpies del seu càrrec. A mes a més, es podrà designar un vicesecretari/à que 
substituirà al secretari/a en cas d’absència, malaltia o impediment.   
 
2.  Són patrons de la Fundació:  

  
a)  L’Ajuntament de Mataró. 
 
b) El Consell Comarcal del Maresme.   
 
c)  Nou vocals nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró en representació dels Grups 

Municipals.   
  
d) Un vocal nomenat per la Fundació Iluro.  
 
e)  Un vocal nomenat per la Fundació EURECAT. 
 
f)  Un vocal nomenat per la Federació d’Associacions i Gremis de Mataró i Comarca.  
 
g) Un vocal nomenat per PIMEC. 
 
h) Un vocal designat per cadascuna de les dues organitzacions sindicals amb la condició 

de més representatives.  
 
i)  Un vocal nomenat per l’Entitat Pública Empresarial local Parc Tecnocampus.  
 
j)  Un vocal per  universitat adscrivent.   
 
k)  El President i els dos vicepresidents del Senat. 
 
l) Fins un màxim de 2 vocals proposats per la presidència i nomenats pel Patronat d’entre 

persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social o empresarial i implicades 
en les qüestions que té per objecte la Fundació. 

 
3. Assistirà a les reunions del patronat, amb veu però sense vot, un representant de l’Ajuntament 
de Mataró que haurà de ser de l’Àrea d’Economia.  
 
ARTICLE 18.- DELS PATRONS. 
 
1. El Patronat té caràcter col·legiat i pot ésser integrat per persones físiques o jurídiques. 
 
Aquests patrons són designats d’acord amb el que preveuen aquests estatuts. Poden ésser 
patrons nominalment, per raó de l’ocupació d’un càrrec o d’una altra circumstància, o per 
elecció. 
 
EL CÀRREC DE PATRÓ S’HA D’EXERCIR PERSONALMENT, ENCARA QUE PODEN DELEGAR PER ESCRIT EL SEU VOT, 
RESPECTE D’ACTES CONCRETS, EN UN ALTRE PATRÓ. SI LA CONDICIÓ DE PATRÓ ÉS ATRIBUÏDA PER RAÓ D’UN 
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CÀRREC, POT ACTUAR EN NOM DEL TITULAR D’AQUEST CÀRREC LA PERSONA QUE EL PUGUI SUBSTITUIR D’ACORD 

AMB LES REGLES D’ORGANITZACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE QUÈ ES TRACTI. 
 
Les persones jurídiques han d’ésser representades en el Patronat, d’una manera estable, per la 
persona a qui correspongui aquesta funció, d’acord amb les normes que la regulin, o per la 
persona que designi a aquest efecte l’òrgan competent. 
 
2. Els patrons estaran en possessió del càrrec després d’haver-lo acceptat expressament en una 
de les formes establertes per la legislació vigent. 
 
3. Són membres nats els patrons designats en els apartats a) i b) de l’article 17.2 d’aquests 
estatuts. La resta de patrons exerceixen el seu càrrec per un període de QUATRE (4) anys, 
susceptible de reelecció indefinida. Això no obstant, les persones que siguin patrones per raó 
d’un càrrec que ocupen, cessen en la seva representació en el moment que perdin la condició 
per la qual van ser nomenats. 
 
ARTICLE 19.- GRATUÏTAT DEL CÀRREC. 
 
1. Els membres del Patronat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament. Si bé tenen dret a la bestreta 
i al reembossament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys 
produïts per raó d’aquest exercici. 
 
2. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació 
sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o 
professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals 
retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.    
 
ARTICLE 20.- OBLIGACIONS DELS PATRONS. 
 
Serà obligació dels patrons: 

 
a) Exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els 

estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d’aquesta. 
 

b) Fer complir les finalitats fundacionals i conservar els béns de la Fundació i mantenir la seva 
productivitat, seguint criteris financers de prudència adequats a les circumstàncies 
econòmiques i a les activitats que dugui a terme la Fundació. 

 
ARTICLE 21.- REUNIONS. 
 
1. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat per la presidència a iniciativa pròpia o a 
petició d’una quarta part dels seus membres en la forma que disposa la Llei i, en tot cas, una 
vegada l’any, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l’àmbit de les 
seves competències, i especialment per a l’aprovació de l’inventari i els comptes anuals de 
l’exercici anterior i per aprovar el pressupost i determinar les activitats a desenvolupar durant 
l’exercici següent. 
 
2. A les sessions del Patronat podran assistir persones especialment invitades per la presidència, 
que ho faran amb veu però sense vot. 
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3. La presidència realitzarà la convocatòria de les reunions en la que s’expressarà amb claredat 
els assumptes que s’han de tractar, el dia, l’hora i el lloc de celebració de la reunió, que podrà 
ser en tot el municipi de Mataró. La convocatòria s'ha de trametre amb una antelació mínima 
de 48 hores, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de les persones interessades. 
 
4. Malgrat el que disposen els apartats anteriors, el Patronat s'entendrà convocat i quedarà 
vàlidament constituït per tractar qualsevol assumpte, sempre que estiguin presents tots els seus 
membres i els assistents acordin per unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia. 
 
5. Si així ho determina l’òrgan convocant la reunió podrà fer-se per mitjà de videoconferència o 
d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la 
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. 
En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix. 
 
ARTICLE 22.- ACORDS SENSE REUNIÓ. 
  
1. Com a excepció d’allò que disposa l’article 21 d’aquests estatuts, el Patronat podrà adoptar 
acords sense reunió mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació 
telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedi constància de la recepció del vot i que se’n 
garanteixi l’autenticitat. 
 
2. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del 
darrer dels vots vàlidament emesos. 
 
3. El procediment d’adopció de l’acord sense reunió s’iniciarà per carta dirigida per la 
presidència del Patronat a tots els patrons per qualsevol dels mitjans mencionats a l’apartat 1 
del present article. 
 
Aquesta carta haurà de contenir la redacció literal de l’acord que es sotmet a votació i haurà 
d’informar als patrons, com a mínim, el termini per exercir el dret de vot, els mitjans per fer-ho, 
el quòrum necessari per aprovar-se l’acord i la facultat dels patrons d’obtenir en el domicili de 
la fundació tota la informació necessària per poder exercir el dret de vot. 
 
L’acord sotmet a votació sense reunió solament podrà ser aprovat o rebutjat en la redacció 
proposada per la presidència, no admetent-se cap tipus d’esmena o modificació.   
 
Es requereix la majoria simple de vots del total dels membres del Patronat per adoptar l’acord 
sense reunió i , si l’objecte de l’acord fos qualsevol dels establerts al paràgraf 2n de l’article 25.2 
d’aquests estatuts s’estarà al quòrum que aquest article estableix.  
 
Un cop finalitzat el termini de votacions, el secretari aixecarà acta amb el resultat de la mateixa 
i la notificarà als patrons.  
 
ARTICLE 23.- DOCUMENTACIÓ DELS ACORDS. 
 
1.  El secretari/a ha d’aixecar acta de les reunions, on ha d’incloure la data i el lloc de la reunió, 
l’ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals 
s’hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i 
de les majories amb què s’han adoptat.  
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2.  S’ha d’estendre una acta dels acords adoptats sense reunió. En l’acta s’ha de fer constar, a 
més de contingut de l’acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo.  
 
3.  Les actes han d’estar redactades i signades pel secretari/a amb el vistiplau de qui hagi ocupat 
la presidència, i s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent. Un cop aprovada 
es traslladarà al llibre corresponent.  

 
4.  El secretari/a, amb el vist i plau del president, pot certificar els acords del Patronat 
  
ARTICLE 24.- DELEGACIÓ DE FUNCIONS I APODERAMENTS. 
 
1. El Patronat pot delegar les seves funcions en alguns dels seus membres o en altres òrgans de 
conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts i la legislació vigent. En cas que delegui 
en més d’una persona, ha d’establir si l’actuació ha de ser col·legiada o no. 
 
2. El Patronat pot nomenar també apoderats generals o especials, amb funcions 
mancomunades o solidàries, que no cal que en formin part. 
 
3. El Patronat no pot delegar els actes següents: 

 
a) La modificació d’estatuts. 
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació. 
c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes 

anuals. 
d)  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. 
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les 
condicions aprovades pel Patronat. 

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica. 
f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius. 
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques. 
h) Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del protectorat o l’adopció i formalització 

d’una declaració responsable. 
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.   
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ARTICLE 25.- QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ DE LA REUNIÓ I D’ADOPCIÓ DELS ACORDS. 
 
1. Amb excepció d’allò que preveu l’article 22 d’aquests Estatuts, el Patronat queda vàlidament 
constituït quan assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus membres presents o 
degudament representats. 
 
2. Els quòrums d'adopció d'acords serà el següent:  

 
2.1 Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons assistents, presents o 

representats a la reunió. En cas d’empat, el vot de qui presideix és diriment. 
S’entendrà que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, 
sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. 

  
2.2 Es requereix majoria simple de vots dels patrons assistents, presents o representats 

a la reunió i amb el vot favorable de la presidència, per adoptar els següents acords: 
(i) aprovació del pressupost, (ii) aprovació dels comptes anuals, (iii) constitució o 
dotació d'una altra persona jurídica, (iv) dissolució de societats o d’altres persones 
jurídiques, (v) aprovació del pla i objectius estratègics, (vi) actes de disposició de béns 
que  tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, i (vii) 
aprovació o modificació de la normativa de governança.  

  
2.3 Per adoptar acords sobre (i) la delegació de funcions, (ii) la modificació dels Estatuts, 

(iii) la fusió o l'agregació a una altra Fundació, (iv) l'extinció de la Fundació i (v) la 
creació o supressió la Comissió Permanent i/o del Senat, es requereix el vot favorable 
de la majoria de vots del total dels membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si 
aquest és superior a aquell i sempre amb el vot favorable de la presidència.  

  
2.4 L’adopció de declaracions responsables pel patronat ha d’ésser acordada amb 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 i amb el vot favorable 
o a proposta de la presidència.   

 
3. Cada membre del Patronat té dret a un vot. 
 
4.  Les votacions normalment són nominals, excepte quan els vocals presents decideixin que 
han de tenir caràcter secret. 
 
5. Si hi ha un conflicte d’interessos entre la Fundació i algun patró, s’ha de procedir d’acord amb 
allò que disposen els articles 332-9 i 312-9 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i atenent el disposat a la legislació vigent 
competent en aquestes matèries.   
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ARTICLE 26.- COMPETÈNCIES. 
 
1. El Patronat té totes les competències necessàries relatives al govern, administració i 
representació judicial i extrajudicial de la Fundació sense limitacions, respectant en tot cas les 
facultats atribuïdes al Protectorat. 
 
2. A més d’aquelles facultats inherents al Patronat que estiguin previstes en altres articles 
d’aquests Estatuts, se li atribueixen, a títol enunciatiu, però no limitatiu, les competències 
següents: 
 
a) Representar la Fundació judicialment i extrajudicialment. 
 
b) Aprovar el Pla Estratègic de la Fundació que inclourà els objectius estratègics i el seu suport 
econòmic en base al Pla de Negoci. Definir els objectius estratègics de la Fundació que es 
consideren més adequats per a l'acompliment de l'objecte fundacional. Dissenyar les polítiques 
encaminades a la consecució d’aquests objectius estratègics, d'acord amb els criteris del 
Fundador.  
  
c) Aprovar la implantació de nous ensenyaments o la seva supressió en els centres universitaris 
de titularitat de la Fundació.   
 
d) Aprovar la creació, la  modificació, la fusió i la supressió de centres universitaris i de centres 
d’investigació i aquells altres centres o estructures que siguin necessaris.   
 
e) Aprovar els preus dels serveis universitaris, així com els  programes de beques i ajudes amb 
les corresponents bases reguladores.   
  
f) Aprovar els criteris de selecció del personal docent i investigador i les normes de funcionament 
laboral.   
 
g) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament dels centres universitaris de titularitat de 
la Fundació així com les seves modificacions.  
 
h) Aprovar les Normes de funcionament de la Comissió Permanent i del Senat així com les seves 
modificacions.   
 
g) Decidir les activitats formatives, científiques, culturals i institucionals relacionades amb la 
formació permanent que es desenvolupen per la Fundació. 
 
h) Gestionar les activitats que es presten per la Fundació i controlar la seva aplicació. 
 
i) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte o benefici 
derivat dels béns que conformen el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el 
desenvolupament de les seves finalitats. 
 
j) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, i efectuar les despeses necessàries 
per a l'administració, el funcionament i la protecció del patrimoni i de les rendes de la Fundació. 
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k) Realitzar tota mena d'operacions amb entitats de crèdit, obrint, seguint i cancel·lant comptes 
corrents de crèdit i estalvi; subscriure tota mena de contractes de crèdit i dipòsits en metàl·lic, 
de valors, i imposicions a terminis, interpretat àmpliament i sense cap limitació, fins a subscriure 
la disposició de tota mena d'operacions de crèdit i préstec. 
 
l) Elaborar i aprovar el pressupost i els documents que integren els comptes anuals. 
 
m) Aprovar els convenis que formalitzi la Fundació amb altres entitats públiques o privades. 
 
n) Aprovar les modificacions d'aquests Estatuts. 
 
o) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 
p) Acordar la fusió, l'extinció o l'agregació a una altra Fundació, amb l'aprovació prèvia del 
Protectorat. 
 
q) Contractar el personal que calgui per al desenvolupament de les finalitats fundacionals. 
 
r) Acordar l'exercici de les accions administratives, judicials i extrajudicials que competeixin a la 
Fundació, i decidir l'oposició a les pretensions exercitades per qualsevol via contra la institució, 
amb l'exercici de tots els seus drets, accions i excepcions i seguint tots els seus tràmits, instàncies 
i recursos en tots els procediments, expedients i reclamacions i judicis que interessin activament 
o passivament a la Fundació, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent i, dins els 
límits fixats per aquesta, nomenament de lletrats i procuradors, determinar l'acolliment a una 
competència diferent de l'establerta i acordar la renúncia i la transacció d'accions i drets, el 
desestiment de judicis, l'aquietament i el sotmetiment dels assumptes objecte de litigi a 
l'arbitratge de dret i/o d'equitat. 
 
s) Totes les competències no atribuïdes a un altre òrgan de la Fundació. 
 
3. L’exercici de totes les competències relacionades en els apartats anteriors estan sotmeses als 
requisits establerts en la Llei. 
 
SECCIÓ 2. LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT 
 
ARTICLE 27.- PRESIDÈNCIA. 
 
La presidència del Patronat de la Fundació recaurà en l’Ajuntament de Mataró. 
 
ARTICLE 28.- FUNCIONS. 
 
Sense perjudici d’altres facultats que el Patronat li pugui delegar, a la presidència li corresponen 
les funcions següents: 
 
a) La representació institucional de la Fundació. 
 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions del Patronat, tenint cura que en les convocatòries, la 
constitució i realització de les sessions s’observin les formalitats establertes en aquests Estatuts 
i ordenades per la Llei. 
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c) Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigint els debats d’acord a l’ordre del dia i 
interpretant i resolent els dubtes reglamentaris que poguessin plantejar-se, podent fer ús del 
vot de qualitat per dirimir les qüestions que se suscitin en el si del Patronat. 
 
d) Donar el vistiplau a les actes de les sessions del Patronat que hagi presidit, visant les 
certificacions dels acords presos en les esmentades sessions. 
 
e) Supervisar les activitats de la Fundació, elevar al Patronat la documentació i els informes que 
cregui convenient. 
 
f) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels acords del 
Patronat. 
 
g) Exercir en cas d’urgència i donar-ne comptes al Patronat en la primera reunió que celebri, les 
facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i 
administratives en defensa dels drets i els interessos de la Fundació. 
 
h) Presentar anualment al Patronat l’inventari i els documents que integren els comptes anuals. 
  
i) Proposar al Patronat la persona que ostentarà  la Direcció General. 
  
j) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Patronat. 
 
SECCIÓ 3. LES VICEPRESIDÈNCIES DEL PATRONAT. 
 
ARTICLE 29.- VICEPRESIDÈNCIES. 
 
La  Fundació tindrà dues vicepresidències, una comarcal, la qual recaurà en el Consell Comarcal 
del Maresme i una local, la qual recaurà en aquella persona que designi la presidència del 
patronat entre els seus membres. 
  
ARTICLE 30.- FUNCIONS. 
 
1. Corresponen a les vicepresidències les funcions següents: 
 
a) Substituir a la persona que ostenti la presidència en cas d’absència, malaltia o impediment. 
 
b) Col·laborar amb la presidència en la supervisió de les activitats de la Fundació. 
 
c) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li deleguin el Patronat o la 
presidència, en l’àmbit de les seves respectives competències. 
 
2. Les funcions indicades a l’apartat 1.a) d’aquest article seran assumides, en primer lloc, per la 
vicepresidència local i en cas d’absència, malaltia o impediment d’aquesta, per la 
vicepresidència comarcal.  
 
SECCIÓ 4. LA DIRECCIÓ GENERAL 
 
ARTICLE 31.- DIRECCIÓ GENERAL. 
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La Direcció General de la Fundació serà nomenada pel Patronat, a proposta de la presidència 
de la Fundació. Si aquestes funcions són encomanades a alguna persona que no sigui patró, 
aquesta assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.  
 
ARTICLE 32.- FACULTATS. 
 
Correspon a la Direcció General l'exercici de funcions de direcció de la gestió ordinària de la 
fundació i el compliment de les facultats que li delegui el Patronat, i/o la presidència.   
 
ARTICLE 33.- PERSONAL DIRECTIU. 

 
El personal directiu de la Fundació serà nomenat i cessat per la Direcció General. 
  

CAPÍTOL 6. COMISSIÓ PERMANENT I SENAT. 
 

SECCIÓ 1. COMISSIÓ PERMANENT. 
 
ARTICLE 34.- COMISSIÓ PERMANENT. 

 
La Comissió Permanent estarà composada per un mínim de QUATRE (4) i un màxim de CINC (5) 
membres:  

 
a) la Presidència de la Fundació, que serà president de la Comissió 

Permanent. 
b) la Direcció General de la Fundació. 
c) Fins a tres (3) membres addicionals, designats per la Presidència de la 

Fundació. 
 

La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió la 
meitat més un dels seus membres. 
  
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels vots dels assistents. En cas d’empat, el vot de qui 
presideix és diriment. S’entendrà que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots 
en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. 
 
A les sessions de la Comissió Permanent podran assistir persones especialment invitades per la 
Presidència, que ho faran amb veu però sense vot. 
 
El/la Secretari/ària de la Comissió Permanent serà el Director General de la Fundació. 
  
ARTICLE 35.- FUNCIONS. 
 
La Comissió Permanent vetllarà pel seguiment de l’acció de govern de la Fundació, a partir del 
compliment del Pla Estratègic, l’execució del pressupost vigent i la coordinació del Pla d’Acció 
aprovat pel Patronat.   
 
El Comitè de Coordinació es reunirà, com a mínim, UN (1) cop cada VUIT (8) setmanes.  
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ARTICLE 36.-RETRIBUCIÓ. 
 
Els membres de la Comissió Permanent exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a 
la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici. 
  
 

SECCIÓ 2. SENAT. 
 
ARTICLE 37.- SENAT. 
 
El Patronat constituirà un òrgan de caràcter consultiu i/o d’assessorament anomenat Senat, 
l’objecte del qual serà assessorar al Patronat en totes aquelles activitats que realitza dins les 
seves finalitats fundacionals, que tindrà una composició de VINT (20) membres, designats 
d’entre tots els col·lectius en contacte amb el TecnoCampus, d’acord amb els següents 
percentatges: 
  
a) Sis vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre el Personal docent i 
Investigador permanent (PDI) i el Personal Administració i Servei (PAS), en proporció al 
percentatge de PDI i de PAS existent a la Fundació, a proposta dels seus respectius estaments. 
  
b) Quatre vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre els alumnes 
matriculats al TecnoCampus en qualsevol dels graus a proposta de l’Associació d’Estudiants del 
Tecnocampus. Cas d’existir un àmbit de ALUMNI del Tecnocampus format per ex-alumnes de 
qualsevol dels graus, un d’aquests quatre membres serà un ex-alumne designat a proposta de 
l’Associació Alumnes.  
 
c) Sis vocals nomenats per la Presidència de la Fundació i designats entre les empreses i 
institucions vinculades a l’àmbit d’activitat de la Fundació, instal·lades dins o fora del Parc, a 
proposta dels representants que integren els consells de grau dels diferents graus del 
TecnoCampus. Els representants d’aquest col·lectiu es cercaran a partir de voluntaris que hi 
vulguin accedir. Cas d’existir una representació d’empreses usuàries del Parc, un d’aquests cinc 
membres serà una de les empreses usuàries del Parc.  
 
d) Quatre vocals designats pel Patronat entre persones notòries en el territori que destaquin per 
la seva dimensió social, cultural, científica o de vinculació al Tecnocampus, a proposta del 
President de la Fundació.   
 
El mandat de tots els membres del Senat tindrà una durada de quatre anys, renovable de forma 
indefinida.  
 
El Senat un cop constituït, designarà President, dos vice-presidents i un Secretari/a d’entre els 
seus membres.  
  

ARTICLE 38.- RETRIBUCIÓ. 
 
Els membres del Senat exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, per un termini de 4 anys,  
renovable de forma indefinida, si bé tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses 
degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici. 
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CAPÍTOL 7. EL SÍNDIC DE GREUGES. 

 
ARTICLE 39.- NATURALESA. 
 
El síndic de greuges, nomenat pel patronat per un període de quatre (4) anys, és l’òrgan 
encarregat de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat 
universitària de titularitat de la Fundació: el Personal Docent i Investigador, el Personal 
d’Administració de Serveis i els Estudiants. 
 
El síndic de greuges actua amb plena autonomia i independència de qualsevol òrgan de la 
Fundació i/ò dels centres universitaris de la seva titularitat.  
  
ARTICLE 40.- FUNCIONS. 
 
Són funcions del síndic de greuges:  
 
a) Proposar al Patronat, per a la seva aprovació, el seu reglament de funcionament. 
 
b) Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de l’activitat 
desenvolupada per la Fundació. 
 
c) Sol·licitar informació a les diverses instàncies o membres de la comunitat per al compliment 
de les seves funcions. 
  
d) Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan de la Fundació o dels 
centres universitaris de la seva titularitat o de membres de la comunitat universitària sempre 
que sigui indispensable per al compliment de les seves funcions. 
  
e) Fer les propostes que consideri adequades per a la solució dels casos que li siguin sotmesos 
al seu coneixement. 
 
f) Realitzar, a petició de les parts interessades, funcions d’arbitratge.  
  
g) Presentar anualment al Patronat una memòria de les seves activitats en què es recullin 
recomanacions i suggeriments per a la millora de l’activitat de la Fundació.  
 
Els òrgans de la Fundació dels centres universitaris de la seva titularitat estan obligats a 
proporcionar les dades i la informació sol·licitades pel síndic de greuges, així com a respondre 
motivadament les diverses propostes o consideracions que pugui fer en l’exercici de les seves 
funcions. 
  
 

CAPÍTOL 8. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 
 
ARTICLE 41.- MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA. 
 
Per modificar aquest Estatuts es requereix l’aprovació del Patronat adoptat  amb el vot 
favorable de la majoria de vots del total dels membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si 
aquest és superior a aquell i sempre amb el vot favorable de la presidència. 
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CAPÍTOL 9. FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ. 

  
ARTICLE 42.- FUSIÓ I ESCISSIÓ. 
 
Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord amb el vot favorable de la majoria 
de vots del total dels membres del Patronat o el quòrum mínim legal, si aquest és superior a 
aquell i sempre amb el vot favorable de la presidència. 
  
La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat. 
 
L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació del 
Protectorat. 
 
ARTICLE 43.- EXTINCIÓ. 
 
La Fundació és, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirà, però, per la pèrdua total dels 
seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fundacionals. Per dur a terme 
l'extinció, s'haurà de formalitzar el document administratiu corresponent, que haurà de ser 
aprovat pel Protectorat. 
 

CAPÍTOL 10. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI. 
 
ARTICLE 44.- DESTINACIÓ DEL PATRIMONI. 
 
L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de 
dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 
 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb autorització prèvia del 
Protectorat, es destinarà a una entitat pública o privada sense finalitat de lucre i que tinguin per 
objecte la realització d’activitats que responguin al compliment de les finalitats fundacional o, 
en el seu defecte, a finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta i amb domicili a Catalunya, 
d’acord amb allò que preveu l’article 335-6 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que compleixi, a més, la condició 
d’entitat beneficiària de mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei estatal 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitats lucratives i d’incentius 
fiscals al mecenatge. 
 
En el cas que no es pugui fer una cessió global dels actius i els passius, caldrà procedir a la 
liquidació d’aquests, i donar al patrimoni que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat 
anterior. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
 
Fins que siguin designats tots els membres del Patronat, aquest funcionarà amb els en cada 
moment nomenats, sempre que superin el nombre mínim establert a la Llei, aplicant-se les 
regles ordinàries sobre presa d’acords i funcionament'. 

 


