Estatuts de la “Escola d’Art Floral de Catalunya, Fundació Privada”

Títol I. -Denominació, Règim, Domicili i Ambit Territorial.
Article 1. – Amb la denominació “ESCOLA D’ART FLORAL DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA”
es constitueix una Fundació Privada (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya), que
es regeix per la voluntat dels seus fundadors manifestada, directament i indirectament, en
aquests Estatuts i per les disposicions que, en interpretació i aplicación d’aquella voluntat
fundacional, estableixi el Patronat, amb submissió, però, a les lleis i normes referents a aquest
tipus d’entitats.

Article 2. – El domicili de la Fundació serà a Barcelona, carrer Casp, número 124. El Patronat
podrà canviar-lo, fent les comunicacions que siguin oportunes.

Article 3. – La fundació desenvoluparà les seves funcions principalment a Catalunya, sense
perjudici d’estendre les seves activitats fora d’aquest territorio.

Títol II. – Finalitats Fundacional i Beneficiaris.

Articles 4. – La finalitat fundacional serà l’ensenyament i la promoció de les disciplines
artístiques, artesanals i tècniques que configuren la formación en ornamentació d’art floral,
planta viva i decoració, en general.
Amb aquesta finalitat d’interès general encaminada a la satisfacció de les necessitats abans
esmentades i amb exclusió de qualsevol tipus de lucre, la fundació:
a)promourà, crearà i gestionarà Centres educatius sobre la flor, la planta ornamental i la
decoració, donant-los, totalmente o parcialment, dels Mitjans necessaris;
b)realitzarà cursos i tasques de formación i perfeccionament de professors;
c) organitzarà, promourà o col·laborarà en la organització de seminaris, conferències, col·loquis,
simposis i congressos sobre temes artístics i culturals relacionats amb la finalitat fundacional;
d)concedirà premis, beques, subvencions, bosses d’estudi i altres ajuts a alumnes o participants
en els cursos, estudis, diplomatures, postgraus o cicles d’Estudis universitaris de primer o segon
grau que organitzi la propia Fundació diretament o amb col·laboració amb Universitaris, altres
Centres educatius, públics o privats, o altres institucions;
e)realitzarà o encarregarà la realització d’estudis, treballs o investigacions sobre les matèries
objecte de les finalitats fundacionals, cuidant de la seva divulgació mitjançant l’edició de libres,
articles i fulletons.

f)promourà intercanvis, reunions i trobades amb entitats -escoles, centres educatius,
associaions, fundacions i altres de l’estat Espanyol I d’altres països relacionades, directament o
indirecta, amb les matèries que configuren les finalitats fundacionals.

Article 5. – Donada la finalitat fundacional abans expressada, poden ser beneficiaris de la
Fundació totes les persones que tinguin un interés en les matèries, objecte de les finalitats
fundacionals i que reuneixin els resiquits que, d’una manera genérica o per cada activitat en
concret, determini el Patronat.

Títol III.-Dotació, Ingressos i Règim Econòmic.

Article 6.- La dotació de la Fundació està constituïda pels béns que s’especifiquen a la Carta
Fundacional. No obstant això, es pot incrementar amb altres béns i drets que la Fundació
adquereixi, per qualsevol títol, amb aquesta finalitat.

Article 7. La fundació es nodrirà de:
a)Els rendiments derivats del seu patromini.
b)Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica.
c)Els ingreswos que per retribuir els costos dels seus serveis aportin els seus beneficiaris.
d)Les herències, llegats i qualsevol altra disposición testamentària en favor seu, que s’hauran
d’acceptar, en qualsevol cas, a beneficiari d’inventari.
e)Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol tipus d’ajuts que rebi de qualsevol entitat,
pública o privada, de l’Administració local, autonòica o estatal, i fins i tot de la Comunitat
Econòmica Europea, o de qualsevol altre organismo privat.

Article 8.-Les rendes del capital fundacional i altres ingresos que no formin part de la dotació de
la Fundació es destinaran, dins dels límits que estableixi la legislación vigente, al compliment de
la finalitat fundacional.

Article 9.- L’exercici econòmic serà anyal, començarà l’1 de juliol de cada any i acabarà el 30 de
juny següent. No obstant, el primer exercici econòmic començarà en la data de l’atorgament de
l’escriptura pública de constitución de la Fundació i acabarà el 30 de juny següent.

Article 10.- El patronat formularà, cada any, un inventari-balanç, tancat el 30 de juny, que
reflecteixi amb claretat i exactitud la situación patrimonial de la Fundació, i una memoria de les
activitats fetes durant l’exercici i de la gestió económica del patrimonio. També ha de practicar

la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici anterior i ha de formular el
pressupost corresponent a l’exercici de l’any en curs.
Els documents esmentats s’han de presentar al Protectorat dins dels sis mesos següents a la
data del tancament de l’exercici.

Títol IV.- Òrgans de Govern.

Article 11. – La Fundació estarà representada, regida i administrada, amb les més àmplies
facultats, per un Patronat compost per un mínim, de cinc persones i un màxim de once persones.

Article 12. El primer Patronat etarà constituit per les persones que, en l’acta de fundació,
designin els fundadors. Les vacants que es produeixin, qualsevol que sigui la causa, seràn
proveïdes pel propi Patronat per votación majoritària dels membres que el composen.

Exerciran el càrrec durant cinc anys, a partir de la data de la seva acceptació, amb possibilitat de
reelecció per altres períodes quinquenals. Els patrons cessaran també per defunció, incapacitat,
renuncia o per decisió del Patronat, previ acord pres per votación majoritària dels membres que
el composen, sense perjudici d’altres causes previstes legalment.

Article 13. Els càrrecs en el Patronat són de confiança i gratuïts, si bé els patrons podrán
rescabalar-se de les despes que l’exercici del càrrec els hagi ocasionat.

Article 14. – El Patronat elegirà d’entre els seus membres un President i un Vice-president, el
qual substituirà a aquel en els casos d’abscència, malaltia o impossibilitat Designarà també un
Secretari que podrá no ésser patró.

Article 15.- Correspon al President:
a)Convocar les reunions del Patronat i fixar-ne l’ordre del dia.
b)Dirigir els debats, fer conèixer els resultats de les votacions, donar per concloses les sessions i
complir i fer cumplir els acords del Patronat.
c)Aprovar les actes i signar-les amb el Secretari.
d)Donar el vist-i-plau als certificats que lliure el Secretari.
e)Disposar allò que convingui, en cas d’urgència, respecte de qualsevol assumpte que sigui
aconsellable no diferir fins que el resolgui el patronat, de la qual cosa haurà de donar-li compte
en la primera sessió que celebri.

Article 16. – Correspon al Secretari:
a)Portar i custodiar el llibre d’actes.
b)Redactar les actes i signar-les, juntament amb el President.
c)Lliurar certificats literals, de particulars o en relació amb les actes aprovades.

Article 17. El Patronat podrá designar, entre els seus membres, un Consell Directiu o de Direcció,
que portarà la gestió ordinària de la Fundació. També podrá designar un Director o Gerent, que
podrá ser no Patró, responsable dels Centres educatius, dels quals sigui titular la Fundació. Les
atribucions d’aquest Director o Gerent seràn definides pel mateix Patronat en fer el
nomenament. El Director o Gerent, si no fos Patró, podrá asistir a les reunions del Patronat amb
veu però sense vot. El Director o Gerent podrá nomenar un Consell d’Escola, per a la gestió
ordinària dels estudis i de les activitats dels Centres educatius.

Article 18.- El Patronat es reunirà tantes vegades com sigui convocat pel President, bé per propia
iniciativa, en el qual cas haurà de convocar-lo per escrit amb una antelació mínima de 48 horas,
bé a petició d’un terç dels membres del Patronat, en qual cas s’haurà de convocar, també per
escrit, dins els quince dies següents a la recepción de la sol·licitud per part del President.

Necessàriament s’haurà de reunir una vegada a l’any, dintre dels quatre mesos següents al
tancament de cada exercici econòmic, mitjançant i convocatòria per escrit amb una antelació
mínima de 48 hores, per a formular i aprovar l’inventari i balanç tancat el 30 de juny anterior i
la memoria de les activitats portades a terme durant l’any i de la gestió económica del
patrimonio i per a practicar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior
i la formulación del pressupost de l’exercici corrent.

No caldrà convocatòria que es trobin reunits tots els membres del Patronat i acceptin per
unamitat fer la sessió.

Article 19. Fora dels casos en què disposicions legals o aquests Estatus determinin altres
proporcions de compliment obligatori, el Patronat quedarà i vàlidament constituït quan
concorrin a la reunió la majoria dels seus membres i prendrà els seus acords per majoria de vots
dels assistens.

A cada patró correspon un vot, que no és delegable.

No obstant, la modificació dels Estatuts, la compra, venda i gravamen dels béns immobles, la
fusió o agregació a un altra fundació i la seva extinció exigirà l’acord dels dos terços dels
membres assistents i el compliment del que disposin les normes legals per a cada supòsit.

En el cas d’empat, el vot del President será diriment.

Article 20.- Correspon al Patronat les més àmplies facultats quant al règim dirección i
adminstració de la Fundació i, de manera especial, la representación legal de la Fundació,
judicialment i extrajudicial, en tota mena d’actes i de contractes, inclosos els de domini,
disposición i gravamen sobre béns mobles i immobles, l’acceptació d’aportacions, donacions,
llegats, herències, obligacions i càrregues; la determinación de les línies generals sobre la
distribución i aplicación dels recursos disponibles per a la realització dels fins fundacionals i la
interpretación i el compliment dels esmentats fins i de les normes d’aquests Estatus.

Títol V.- Extinció de Fundació

Article 21.- La Fundació s’extingirà en els casos de pèrdua total del seu patrimonio,
d’impossibilitat de compliment del fi funacional o d’acor del Patronat. L’apreciació de
l’esmentada impossibilitat será competencia del patront.

En aquest casos es nomenarà un o diversos liquidadors amb les facultats precises per a portar a
terme el seu encàrrec. Els béns sobrants, una vegada pagats els deutes, si n’hi haguessen, es
destinarn a fundacions o a entitats publiques o entitats privades sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació que s’extingeix.

INVENTARI D’INMOVILITZAT APORTAT PER L’ASSOCIACIÓ ESCOLA D’ART FLORAL DE
CATALUNYA

PROVEÏDOR

Valor net
Instal·lacions Girona

120,447

GONELEC, JOAQUIM GONZALEZ

Instal·lació elect. c/Casp 12

446,340

GONELEC, JOAQUIM GONZALEZ

Instal·lació elect. c/Casp 12

446,340

GONELEC, JOAQUIM GONZALEZ

Instal·lació elect. c/Casp 12

227,653

Glorieta pati escola

19,375

Cadres galvanitzades

105,405

SADEX

Extintors

31,691

STYL

Dos tendais de braços articulats

252,653

ALUMINIOS LEGAZMA

Cobert pati

347,080

ALUMINIOS LEGAZMA

Construcció i instal. Tancam.

174,244

SADEX, S.L

Tres extintors escola

5,400

R. IBAÑEZ, S.L

Sumb. I col.loc. dos motores red.

114,120

ALUMINIOS LEGAZMA

Instal·lacions d’alumini

972,295

Rètol escola

136,237

Quatre extintors escola

24,546

INSTAL·LACIONS

3,423,675

SADEX, S.A

TV AUSIAS MARCH

Dos radiadors PASH

14,652

TV AUSIAS MARCH

Deu ventiladors

47,894

GONELEC-MONTAJES EL

Treball instal·lacions elèctriques

524,104

ALTRES INSTAL·LACIONS

586,650

Mobiliari

721,000

BEY-TEUTAN, S.A

Vuit butaques GROSFILEX

14,185

BEY-TETUAN, S.A

Dues taules 80 cm. Blanques

15,958

COOPERATIVA ARQUITECTES

Fotocopiadora

116,373

JOSE BASCU

Fax

44,587

JOSE BASCU

Maquina d’escriure

23,752

AUSIAS MARCH

Nevera

30,860

RIC, S.L

Fotocopiadora

0

BEY TETUAN, S.A

Taules 80 cm blanques

14,430

Mecano escola

57,500

MOBILIARI

1.038,645

TGI

Ordinador

36,352

TGI

Impressora

11,168

INFORMATIC

Impressora Inj, HO Deskjet

35,987

EQUIPS INFORMÀTICS

83,507

Finances locals

650.000

FINANCES

650.000

VALOR NET TOTAL

5.782.477

DINERS EN EFECTIU

11.217.523

TOTAL CAPITAL FUNDACIONAL

17.000.000

Disposición Adicional Tercera Ley 8/89
Liquidacion del Arancel:

DOCUMENTO CON CUANTIA
CONCEPTOS:

BASE:

FUNDACION PRIVADA

17.000.000

Arancel números 1, 2 4 y 7
Derechos y suplidos

61.550

CONCUERDA literalmente con su original que bajo el numero al principio indicado obra en mi
Protocolo general de instrumentos públicos y utilidad de la entidad constituida expido primera
copia extendida en siete folios de papel timbrado números 2P 8979390 y los seis anteriores
correlativos. En Barcelona, el mismo día de su autorización. DOY FE.

Per resolució de 25 de novembre de 1998 de la Consellera de Justícia s’inscriu en la mateiza data
de Fundació de l’Escola d’Art Floral de Catalunya, Fundació privada en el Registre de Fundacions
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1234

Barcelona, 26 de novembre de 1998
El cap del Servi de Fundacions
Jordi Lloret: Magdalena

