Ple 22 de juliol de 2014

5.7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS FUNDACIÓ
MIQUEL AGUSTÍ

Acord núm 62/2014. Vist l’acord núm. 138/2014 del Consell de Govern de data 21 de juliol de
2014, l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu
l’article 46 dels Estatuts de la UPC, s’aprova la modificació dels Estatuts de la Fundació Miquel
Agustí.

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE LA FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ, PER A LA CONSERVACIÓ, MILLORA I PROMOCIÓ
DE LES VARIETATS AGRÍCOLES TRADICIONALS (COMVAC)

ANTECEDENTS
1. El Consell Social de la UPC, reunit en sessió plenària el 17 d’abril de 2007, vist l’acord
62/2007 del Consell de Govern de la UPC de data 29 de març i l’informe favorable de la
Comissió Econòmica del Consell Social, va aprovar la participació de la UPC en la Fundació
Privada Miquel Agustí, per a la conservació, millora i promoció de les varietats agrícoles
tradicionals catalanes.
2. En data 2 de febrer de 2011 es va reunir el Patronat de la Fundació i va aprovar, entre
d’altres, la modificació dels Estatuts de la Fundació, per tal d’adaptar-los a la Llei 4/2008, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com d’altres
modificacions.
3. Les modificacions esmentades van ser ratificades pels òrgans de govern de la UPC, per
acord del Consell de Govern de 20 de març de 2012, i per acord del Ple del Consell Social, de
17 d’abril de 2012.
4. Posteriorment va ser publicada la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, en virtut de la qual es va procedir a realitzar d’altres modificacions
als Estatuts de la Fundació Miquel Agustí, que varen ser aprovades pel Consell de Govern i pel
Consell Social d’aquesta universitat, en dates 12 de desembre de 2012 i 18 de desembre de
2012, respectivament.
5. Amb data 4 de juny de 2014 s’ha rebut un requeriment per part de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya, que adverteix que la denominació
de la fundació no pot contenir el mot “pública”, i, en aquest sentit, insta a esmenar aquest
extrem en el redactat de l’article 1.
6. Paral·lelament, el Patronat de la Fundació, reunit el dia 29 de maig de 2014, recollint la
recomanació feta per l’empresa auditora, va acordar modificar l’article 26.5 dels Estatuts, en
relació a l’entitat beneficiària en cas de dissolució, en el sentit que s’especifica més endavant.
7. El Consell de Govern de 21 de juliol de 2014 va aprovar la modificació dels Estatuts de la
Fundació Miquel Agustí.

FONAMENTS DE DRET
L’article 46 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig,
preveu que l’aprovació, la modificació i l’extinció de la participació de la UPC en les entitats
participades requereix, l’aprovació, a proposta del rector, del Consell de Govern i del Consell
Social.
En virtut del que precedeix, a proposta del rector de la UPC , es pren el següent
ACORD
Primer.- Aprovar la modificació de l’article 1 dels estatuts de la Fundació, en el sentit de
suprimir el mot “pública” de la denominació de l’entitat.
Segon.- Aprovar la modificació de l’article 26.5 dels estatuts de la Fundació, que queda
redactat de la manera següent:

“L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els passius. Aquesta
cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectora es
destina a una Fundació, una entitat pública o una altra entitat sense ànim de lucre amb finalitats
anàlogues a les de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat beneficiària del
mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent, que lliurement designi el Patronat.
Per a l’execució d’aquests actes serà necessària l’aprovació del Protectorat”.
Tercer.- Autoritzar el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè, en nom i
representació de la Universitat, realitzi els actes necessaris per executar aquest acord.

Barcelona, 22 juliol de 2014

