ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA BARÇA VETERANS

CAPITOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- La Fundació tindrà caràcter de privada, es denominarà “FUNDACIÓ PRIVADA
BARÇA VETERANS” i es regirà per les disposicions dels presents Estatuts i per la legislació
vigent en matèria de fundacions.

Article 2.- La “FUNDACIÓ PRIVADA BARÇA VETERANS” és una fundació esportiva, cultural i
benèfica que es regeix per les disposicions esmentades, per la voluntat dels seus fundadors
expressada en aquests Estatuts i per aquelles disposicions que, en interpretació i aplicació
d’aquella voluntat, estableixi el Patronat d’acord amb les lleis.

Article 3.- La Fundació, per assolir els seus objectius té personalitat jurídica pròpia amb
capacitat per a contractar i per obligar-se i també per exercir en qualsevol àmbit tots els drets i
accions corresponents, sense altres limitacions que les que les lleis i els presents Estatuts
l’imposem.

Article 4.- El domicili de la Fundació queda fixat a Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n. El
Patronat podrà canviar-lo, d’acord amb els requisits establerts a les lleis per a modificacions
estatuàries.
Les activitats de la Fundació s’exerciran principalment a Catalunya. La Fundació té caràcter
indefinit i va iniciar la seva activitat en la data de l’atorgament de la seva carta fundacional.

Article 5.- La Fundació es crea en base a la importància social i el paper que el Futbol Club
Barcelona té a la societat catalana en general.

L’objecte i la finalitat de la Fundació consistirà en:

a) Ajudar a aquelles persones que hagin tingut fitxa com a jugador de futbol del 1er. equip
del FC Barcelona, que siguin socis de l’Agrupació i que es trobin sense els mínims
mitjans de subsistència. També si és necessari a les seves vídues o en el supòsit
d’estar separats de forma fefaent de les seves esposes o de no haver-se casat, a les
persones (dones) que com parella de fet hagin conviscut de manera estable i justificada
com a mínim els últims cinc anys de la seva vida.
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Podran igualment gaudir d’ajut els familiars més pròxims (pares o fills) donant sempre
preferència l’exjugador. L’esmentat ajut és concretarà en cercar-los treball, procurar
trobar-los plaça en un geriàtric,

assistència en un centre hospitalari o similar,

assessorament general, etc. No se’ls podrà donar ajut econòmic llevat d’aquells casos
que la Junta Directiva, estudiada acuradament la sol·licitud, aprovi la petició.

També és podrà ajudar, fins i tot econòmicament, als sol·licitants exjugadors de futbol
dels equips inferiors, que siguin socis de l ”Agrupació Barça Jugadors”, sempre que
justifiquin de forma fefaent que han tingut fitxa del FC Barcelona.

Igualment podran sol·licitar ajut, complimentant la documentació adient,

les

exjugadores de futbol dels equips femenins sempre i quan puguin demostrar que han
tingut fitxa del FC Barcelona i que siguin sòcies de l’Agrupació.

Excepcionalment es podrà atribuir també la condició de beneficiari a altres persones
socis de l’Agrupació, en les quals de forma anàloga als exjugadors, concorrin
circumstàncies comparables als mateixos pels seus anys de dedicació i servei a
l’Agrupació o a la seva Fundació.

b) Patrocinar cursets de formació als exjugadors, socis de l’Agrupació, amb problemes
econòmics degudament justificats.

c) Promoure la creació de beques i ajuts per a joves jugadors sense possibilitats
econòmiques per tal de facilitar-los l’accés a qualsevol estudi u ocupació.

d) Col·laborar amb totes aquelles iniciatives en el món de l’esport i que promoguin altres
entitats i que no tinguin afany de lucre.

e) Fomentar el barcelonisme.

f)

Crear i fomentar activitats de tipus cultural, esportiu i de lleure pels socis de l’Agrupació,
familiars i amics, establint els suports necessaris i adients perquè tots en puguin gaudir.

Article 6.- La Fundació es podrà finançar en compliment de la seva finalitat amb els seus propis
mitjans i podrà rebre ajuts donatius i subvencions de tota mena i concertar, tanmateix, part del
seu finançament amb terceres persones físiques i jurídiques.
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Article 7.- La Fundació atorgarà, discrecionalment els seus beneficis i ajuts a entitats i persones
que ho puguin precisar, a criteri del Patronat i de conformitat amb els presents Estatuts, per
dotar-les en cada moment amb els ajuts i mitjans, que a judici seu, siguin més adients per
cadascun dels casos analitzats.

El Patronat demanarà que sigui la Junta Directiva o bé una Comissió Executiva qui previ estudi
de les sol·licituds d’ajut demanades i anàlisi de cada cas concret (i amb tot cas amb la seva
aprovació) qui determini quins són els beneficiaris que han de rebre els ajuts i tipus d’ajuts que
han de rebre (donat que la Fundació no només presta ajuts econòmics).

Així doncs, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació, i atenent al cas en
concret, es decidirà si és adient o no atendre la sol·licitud demanada i abast de la mateixa tenint
especialment en compta el tipus d’ajut que es demana, circumstàncies socials i personals del
sol·licitant i la seva dedicació al FC Barcelona, a la present Fundació i/o a l’Agrupació. En el
supòsit que l’ajut sol·licitat sigui de caire econòmic es tindrà també en compta la veritable
situació econòmica del peticionari.

Per tant, per tal de poder estudiar l’ajut demanat serà obligatori que la persona interessada
complimenti prèviament el full de sol·licitud que li serà entregat a l’efecte.

En el supòsit de sol·licitud d’ajudes econòmiques, per la concessió en el seu cas de les
mateixes, serà necessari que aquestes hagin d’estar destinades principalment a la manutenció,
així com, en el seu cas, a cobrir les despeses mèdiques i quirúrgiques, essent obligació del
sol·licitant, en aquesta últims casos, d’aportar la informació i documentació que així ho acreditin
abans d’haver-se portat a terme l’esmentada intervenció.

Article 8.- Les ajudes per les finalitats expressades en els Estatuts és podran aconseguir per
gestió directa de la Fundació o contractant els serveis d’altres persones o entitats.

Article 9.- El Patronat podrà interpretar la finalitat de la Fundació amb caràcter ampli i no
restrictiu, amb l’única condició de complir les disposicions de la llei.
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CAPITOL II. DE LA DOTACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC.

Article 10.- La Fundació és dotada amb els bens que s’especifiquen a la carta i escriptura
fundacional. La dotació s’augmentarà amb els altres bens i drets que obtingui la Fundació en el
futur, per subvenció, donació, herència o llegat, sempre que el donant o testador, si és el cas,
en disposi l’adscripció com a bens dotacionals, i sempre que siguin acceptades pel Patronat,
tenint en compte que renunciar herències, llegats o donacions no oneroses caldrà l’autorització
prèvia del Protectorat.

Article 11.- Si no s’especifiqués l’adscripció com a bens dotacionals de les aportacions,
donacions o subvencions, el Patronat podrà decidir, segons el seu criteri, qualificar-les com a
dotacions o destinar-les directament a la realització de les finalitats fundacionals, complint
sempre les disposicions de la llei.

Article 12.-Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits, d’una manera directa
i immediata a la realització de les finalitats fundacionals. L’adscripció del Patrimoni Fundacional
a la realització de les finalitats fundacionals, té caràcter comú i indivís, és a dir, sense assignació
de quotes i parts, iguals o no, de capital i rendes de la Fundació a cadascuna d’aquestes
finalitats. Per tant la Fundació no podrà ser obligada a dividir, ni distribuir el seu capital o renda
entre els diferents objectius que vol acomplir, ni aplicar-los a un o uns quants determinats.

Article 13.- La Fundació durà a terme les seves finalitats amb el producte de les rendes dels
seus bens o drets dotacionals amb els donatius que rebi per aplicar-los directament a la
realització de les finalitats fundacionals i també amb els ingressos provinents dels serveis que
la Fundació pugui prestar.

Article 14.- La realització de les finalitats fundacionals que, per la seva naturalesa, suposi el
consum de béns que si apliquin, només podrà fer-se amb la renda dels bens dotacionals
fructífers, amb les subvencions i donatius que no hagin de ser inscrits com a bens dotacionals i
amb els ingressos procedents dels serveis que pugui prestar la Fundació.

Article 15.- La Fundació, podrà en tot moment i sempre que calgui, segons aconsellin les
circumstàncies econòmiques, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que
cregui oportunes en les inversions del capital fundacional, per evitar que aquest, àdhuc mantenir
el valor nominal, redueixi el seu valor efectiu o poder adquisitiu.
No obstant les disposicions dels articles anteriors, la Fundació demanarà l’autorització del
Protectorat, quan aquesta sigui preceptiva segons les lleis.
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L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels béns de la Fundació serà
sempre a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o donants. El producte de
l’operació haurà de ser reinvertit en l’adquisició d’altres béns o drets, que quedaran subrogats
en lloc dels alienats o en la realització de millores als béns de la Fundació, tret que el protectorat
eximeixi d’aquesta obligació de reinversió d’acord amb el que preveu la llei.

Article 16.- Cada exercici econòmic s’iniciarà el dia 1 de Gener de cada any i finalitzarà el 31 de
Desembre del mateix any.

Article 17.- La Fundació complirà les obligacions administratives i fiscals assenyalades a les
lleis, en la formulació dels inventaris dels béns, balanços, liquidació dels pressupostos,
memòries, registres de comptabilitat i presentació, si procedeix, d’aquests documents a les
autoritats competents.

Capítol III.- DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 18.- El Govern i representació de la Fundació estan confiats al Patronat Rector, òrgan
suprem de la Fundació, els actes i decisions del qual, acordats conformement al que està
establert en aquests Estatuts, són definitius. Les facultats del Patronat s’entenen sense prejudici
dels drets que, segons les lleis, puguin correspondre al Protectorat.

Per tal de facilitar la realització de les finalitats fundacional, la Fundació tindrà una Junta
Directiva, designada pel Patronat, i que actuarà com a òrgan permanent d’administració, gestió
i proposta, sense perjudici de les funcions que corresponen al Patronat en ple.

Del Patronat Rector.

Article 19. El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de cinc i un
màxim de seixanta membres elegibles, assistits per cinc Patrons Nats.

El càrrec de Patró Nat és honorífic i els mateixos no seran tinguts en compte per la formació
dels quòrums d’assistència ni per la presa d’acords, si bé seran convocats a les reunions del
Patronat i podran assistir a totes les reunions que se celebrin, tenint veu però no vot.
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Seran Patrons Nats de caràcter honorífic:

a)

El Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

b)

El Regidor de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

c)

El President de la Federació Catalana de Futbol.

d)

El President del FC Barcelona.

e)

El President de l’Associació de Periodistes Esportius de Catalunya.

La resta de membres del Patronat seran considerats membres electius i amb l’excepció del
primer Patronat, seran elegits pel Patronat entre les institucions públiques i privades
col·laboradores immediates de la Fundació, i les persones individuals que hagin efectuat
donacions de béns o aportacions financeres extraordinàries a la Fundació, o que, per les seves
especials característiques personals, es consideri convenient la seva incorporació al Patronat
de la Fundació.

Per excepció, els membres electius del primer Patronat i els seus càrrecs seran anomenats per
l’entitat fundadora.

El càrrec de Patró s’ha d’exercir personalment. Els Patrons podran delegar per escrit el vot,
respecte a actes concrets, en un altre Patró.

Les persones jurídiques hauran de fer-se representar en el Patronat, d’una forma estable, per
la persona que hi tingui la representació d’acord amb les normes que la regulin o per la persona
física designada amb aquesta finalitat per l’òrgan competent. En el cas de Patrons Nats atribuïts
als titulars d’un càrrec, podrà actuar en nom seu la persona que reglamentàriament el
substitueixi en el càrrec o aquella que el titular hagi designat per escrit.

Les successives designacions i renovacions dels membres del Patronat que resultin elegibles
es realitzaran en sessió especial del Patronat convocada en aquesta finalitat i amb acord per
majoria de dos terços dels seus membres assistents a la reunió.
Els càrrecs en el Patronat són de confiança i gratuïts, però no onerosos, 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.

Per tal que els patrons puguin tenir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació,
serà necessari que l’esmentada relació s’articuli a través del corresponent contracte de
conformitat a tots els requisits establerts a la llei a tal efecte.
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L’acceptació dels càrrecs podrà fer-se per escriptura notarial, per document privat amb la
signatura de la persona física que accepta el càrrec i legitimada notarialment, per
compareixença del Secretari o de la persona física que accepta el càrrec davant del protectorat
o, si el càrrec ha estat acceptat en una reunió del Patronat, mitjançant una certificació del
Secretari amb la signatura legitimada notarialment, en que es faci constar l’acceptació expressa
de la persona anomenada i el termini del seu mandat.
.
Article 20.- Els Patrons electius seran anomenats per un període de cinc anys i podran esser
reelegits indefinidament metre subsisteixin, a judici del Patronat, els motius del seu
nomenament. La condició honorífica de Patró Nat es mantindrà mentre subsisteixi el càrrec en
virtut del qual s’ostenta tal condició.

Article 21.- Els Patrons electius cessaran per les següents causes:

-

Mort o declaració d’absència si són persones físiques, o per extinció si són jurídiques.

-

Incapacitat o inhabilitació.

-

Cessament de la persona física en el càrrec per raó de la qual formava part del Patronat.

-

Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que
decreti la remoció del càrrec.

-

Finiment del termini del mandat, llevat que hi hagi renovació

-

Renuncia notificada al Patronat o per qualsevol altra causa legalment establerta.
Llur lloc, en cas d’esser cobert, serà ocupat per un nou Patró, la designació del qual es farà
segons les disposicions de la llei i dels presents Estatuts.

Article 22.- El càrrec de President del Patronat recaurà en la persona que ostenti el càrrec de
President de l ”Agrupació Barça Jugadors”, la qual haurà de ser membre del Patronat. El
Patronat anomenarà, entre els seus membres, també el nombre de Sots-Presidents que estimi
necessari, els quals, entre ells, anomenaran el Sots-President 1er. que substituirà al President
en els casos d’absència, malaltia o impossibilitat.
Designarà també un Secretari el qual podrà ostentar també la condició de Patró o no. En el
suposat de que el Secretari no ostenti la condició de Patró, podrà intervenir en les reunions
amb veu però sense vot.
El Patronat també podrà anomenar un Vicesecretari, que tindrà la condició de Patró o no,
perquè assisteixi al Secretari o el substitueixi en cas de absència en la realització dels seus
deures. Salvat decisió contrària del Patronat, el Vicesecretari podrà assistir a les reunions del
Patronat per col·laborar amb el Secretari en la redacció de l’Acta de la sessió, poden intervenir
en les reunions amb veu però no amb vot, llevat que ostenti la condició de Patró.
L’Entitat fundadora podrà designar directament els càrrecs del 1er. Patronat.
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Article 23.- El Patronat es reunirà en sessió ordinària obligatòria dintre del 1er. semestre de
cada any natural per deliberar i prendre els acords que procedeixin sobre competències que li
són atribuïdes, en especial per a la formulació i aprovació de l’inventari i els comptes anuals.
També es reunirà en sessió extraordinària sempre que la convoqui el President o els SotsPresidents o ho demani com a mínim, una quarta part dels membres electius del Patronat. En
el supòsit que la demanin una quarta part dels membres electius del Patronat, la pertinent
sol·licitud s’haurà d’adreçar al President o a la persona legitimada per a fer la convocatòria i
haurà d’incloure i haurà d’incloure els assumptes que s’hagin de tractar. La reunió, en aquest
cas, s’haurà de celebrar en el termini màxim de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
El Patronat també podrà reunir-se a través de videoconferència o d’altres mitjans de
comunicació a distància, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat
de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. En aquest
cas, s’entendrà que la reunió es celebrarà al lloc on és la persona que presideix.
La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries serà enviada pel Secretari als
Patrons, mitjançant carta, Telegrama, Fax, correu electrònic

o qualsevol procediment de

comunicació individual i escrita que n’acrediti la recepció, amb una antelació mínima de 10 dies
abans de la data proposada per la celebració, computant-se aquest termini des de la data que
s’enviï la darrera comunicació.
En la primera convocatòria, el Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin la meitat
més un dels seus membres.
Si falta quòrum es constituirà vàlidament un quart d’hora més tard en segona convocatòria
sempre que assisteixin com a mínim dos membres del Patronat.
Malgrat l’anterior, el Patronat quedarà vàlidament constituït sense necessitat de prèvia
convocatòria, sempre que estiguin presents o vàlidament representats d’acord amb el que
disposen aquests Estatuts, la totalitat dels seus membres i aquests acceptin per unanimitat la
celebració de la reunió i l’Ordre del Dia.

Article 24.- Els acords del Patronat, amb l’excepció dels casos en que la llei exigeix un quòrum
o majoria diferent (entre altres, per l’adopció de declaracions responsables per part del
Patronat), pels cassos que es regulen als articles 30 i 31 dels presents Estatuts i establert per
a les designacions i reeleccions de Patrons a l’article 19 dels mateixos, es prendran per majoria
simple de vots a raó d’un per Patró electiu assistents a les reunions. Si es produís un empat, el
President tindrà vot de qualitat i podrà dirimir les diferències. El vot del Patró serà delegable,
sempre que consti per escrit, s’hagi fet per un cas concret, i s’hagi delegat amb un altre Patró,
de conformitat a l’establert a l’article 19 dels presents Estatuts.

Article 25.- Les Actes de les reunions del Patronat, podran ser aprovades a continuació d’haverse celebrat aquestes, o, en el seu defecte, al començament de la següent reunió del Patronat.
L’Acta aprovada en qualsevol d’aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data
de la seva aprovació.
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Article 26,- El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació i pot realitzar tota
classe d’actes i negocis jurídics i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional amb les úniques limitacions
resultants de la llei i els Estatuts. Per tal de dur a terme la seva funció de vetllar pel compliment
de la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels
fruits i rendes que disposa la Fundació, el Patronat podrà exercir les següents facultats, sense
que la seva enumeració sigui limitativa sinó explicativa en la seva funció:

a) Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, així d’administració com de rigorós domini,
sobre tota classe de béns, mobles, immobles, i valors, sense altres formalitats que les
establertes en aquests Estatuts i amb l’autorització quan procedeixi del Protectorat.
Podrà, per tant, amb els requisits abans esmentats, acceptar les adquisicions de béns
o drets per a la Fundació i efectuar tota mena d’actes i contractes per a la adquisició.
possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns, mobles i immobles inclús
els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques,
redempció i alliberament de drets reals i els actes de domini.

b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitats i qualsevol altre producte
o benefici derivat dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments
obtinguts en el desenvolupament de les seves finalitats

c) Efectuar tots els pagaments necessaris i els de les despeses precises per
l’administració, funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la Fundació.

d) Realitzar tot tipus d’operacions amb entitats bancàries, de crèdit, i estalvi, obrint, seguint
i cancel·lant comptes corrents, d’estalvi i de crèdit, subscriure tota classe de contractes
de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot això interpretant
àmpliament i sense cap limitació, abastant la disposició en tota classe d’operacions de
crèdit i préstec.

e) Aprovar les memòries, inventaris, balanços i estats de comptes d’obligada formulació
anual.

f)

Modificació, si s’escau, dels presents Estatuts, d’acord amb les lleis.
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g) Representar en i fora judici a la Fundació o per mitjà de Procuradors o altres apoderats
que podrà anomenar mitjançant l’atorgament, a tal efecte, dels podes oportuns, davant
de tota classe d’autoritats, Jutjats, Tribunals, Audiències, Jurats, Delegacions,
Comissions, Juntes, Ministeris, Magistratures de Treball, Caixes o Instituts Nacionals,
dependències

de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Província i Municipi, així com

qualsevol altre organisme, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets,
causes o judicis de tot tipus. Així doncs, el Patronat , mitjançant la figura del seu
President, podrà atorgar poders a qui consideri oportú per tal de representar a la
Fundació.

h) Anomenar Membres d’Honor als expresidents del FC Barcelona i de l’ Agrupació Barça
Jugadors”. També es podran anomenar Membres d’Honorífics (fins i tot a títol pòstum)
a aquelles persones que per la seva valuosa tasca a favor de la Fundació, el Patronat
les cregui mereixedores de rebre l’esmentada distinció. En ambdós casos podran
assistir a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.
La concessió d’aquest títol la podrà proposar qualsevol membre del Patronat o de la
Junta Directiva mitjançant comunicació al Patronat.
Perquè el nomenament sigui efectiu, serà precís que es faci constar en l’Ordre del Dia
i que sigui aprovat en la corresponent reunió del Patronat, essent suficient la majoria
simple dels assistents amb dret a vot.

i)

Adopció i formalització de declaracions responsables.

En tot cas, els actes no podran ésser executats sense l’autorització o aprovació del Protectorat,
quan aquest requisit sigui necessari d’acord amb la llei.
Per evitar possibles conflictes entre els interessos de la Fundació i els dels patrons, el de les
persones que de conformitat a la llei s’equiparen a la figura de patró, així com de les altres
persones amb funcions de direcció i en el seu cas, empleats de la Fundació, s’estableixen les
següents normes de bon govern per tal de garantir una total transparència i evitar les referides
situacions de conflicte.

Les persones designades al paràgraf anterior s’abstindran de participar en tot tipus de negocis
i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació. A la
seva vegada tampoc podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació,
realitzar contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles
d’extraordinari valor, ni realitzar préstecs de diners, si no queda suficientment acreditada la
necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els seus particulars, havent
complert prèviament els requisits establerts a la llei a tal efecte.
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Anualment. el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflicte d’interessos que s’hagin
pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o
acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.
De conformitat als apartats anterior, i a efecte d’apreciar una possible existència de conflicte
d’interessos, s’equipara a l’interès personal del Patró, a l’efecte d’apreciar l’existència d’un
conflicte d’interessos , l’interès de les persones següents:

-

En cas que es tracti d’una persona física, el de l’esposa, el d’altres persones amb qui hom
estigui especialment vinculat per lligams d’efectivitat, el dels seus parents en línia recta i
en línia col·lateral, fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat, i el de les persones
jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb les quals hom
constitueixi, directament o per mitjà d’una persona interposada una unitat de decisió,
d’acord amb la legislació mercantil.

-

En cas de que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el
dels socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió. d’acord amb la
legislació mercantil.

Article 27.- El President del Patronat ostentarà, permanentment i en funció del seu càrrec, la
representació del Patronat davant de tercers, en totes aquelles actuacions que hagi de realitzar
l’òrgan col·legiat i tindrà delegades totes les facultats pròpies del Patronat en ple, llevat de les
que legalment són indelegables.

El Patronat també podrà anomenar apoderats generals i especials amb funcions i
responsabilitats mancomunades o solidaries, sense que aquestes persones hagin de ser
necessàriament membres del Patronat.

De la Junta Directiva i Comissió Executiva.

Article 28.- La Junta Directiva és l’altre òrgan de govern de la Fundació i té encomanada la
funció permanent d’administració, gestió i proposta (sense perjudici de les funcions que
corresponguin al Patronat en ple de conformitat a la llei i als presents Estatuts).
La Junta Directiva és un òrgan col·legiat integrat per un mínim de cinc i un màxim de trenta
membres, que necessàriament hauran de ser Patrons, amb excepció de la figura del Secretari
i del Vicesecretari, en el seu cas, que podran ser o no Patrons. Com a mínim, la meitat més un
dels components de la Junta Directiva, hauran de ser membres de l’ “Agrupació
Jugadors”.
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Barça

La presidència de la Junta Directiva serà exercida per la persona que designi la pròpia Junta
Directiva, entre tots els seus membres, per majoria simple. Igualment es procedirà per l’elecció
del Sots-President, del Tresorer i dels Vocals, en el seu cas. Actuarà de Secretari qui ho sigui
de la Fundació.
Els membres de la Junta Directiva seran anomenats pel Patronat per un període de cincs anys
i podran esser reelegits indefinidament mentre subsisteixi, a judici del Patronat, els motius del
seu nomenament.
Els càrrecs dels membres de la Junta Directiva són gratuïts, 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.
Pel que fa a la representació per assistir a les reunions de la Junta i l’acceptació i cessament
dels càrrecs, seran d’aplicació les mateixes regles que a tal efecte s’han establert pel Patronat.
Les reunions de la Junta Directiva es celebraran en el seu domicili social o bé en el lloc en
que determini el President i consti en la convocatòria.
La Junta Directiva també podrà reunir-se a través de videoconferència, sempre que resti
garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat
d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. En aquets cas, s’entendrà que la reunió es
celebrarà al lloc on és la persona que presideixi.
La convocatòria de las sessions de Junta Directiva serà enviada pel Secretari als membres de
la Junta, mitjançant carta, Fax, Telegrama, correu electrònic o qualsevol procediment de
comunicació individual i escrita que n’acrediti la recepció, amb una antelació mínima de deu
dies abans de la data proposada per la celebració, computant-se aquest termini des de la data
en que s’enviï la darrera comunicació.
En la primera convocatòria, la Junta quedarà vàlidament constituïda quan concorrin la meitat
més un dels seus membres elegibles.
Si falta quòrum es constituirà vàlidament un quart d’hora més tard, en segona convocatòria
qualsevol que sigui el nombre de membres assistents sempre que assisteixin un mínim de dos
membres.
Malgrat l’anterior, la Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda sense necessitat de prèvia
convocatòria, sempre que estiguin presents o vàlidament representats d’acord amb el que
disposen aquests Estatuts, la totalitat dels seus membres i aquests acceptin per unanimitat la
celebració de la reunió i l’Ordre del Dia.
Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple a raó d’un vot per membre
d’aquesta assistent a la reunió. Si es produís empat, el President tindrà vot de qualitat i podrà
dirimir les diferències. El vot no serà delegable.
Les Actes de les reunions de la Junta Directiva podran ser aprovades a continuació d’haver-se
celebrar aquestes o, en el seu defecte, al començament de la següent reunió de Junta
L’Acta aprovada en qualsevol d’aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data
de la seva aprovació
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Aquesta Junta Directiva podrà anomenar entre els seus membres un o més representants, o
inclús una comissió executiva formada per un mínim de tres dels seus membres i fins un màxim
de deu. L’esmentada Comissió haurà d’assabentar a la Junta Directiva de decisions adoptats
en les reunions que pugui celebrar. Els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria
simple dels seus assistents. Aquesta Comissió Executiva

podran realitzar de forma

mancomunada o solidària segons s’estableixi, i sense cap limitació ni condició, totes les
facultats que seguidament s’indiquen així com tot allò que els hi sigui relacionat, i amb
l’autorització del Patronat, del Protectorat, Junta Directiva o de qualsevol altre organisme que
segons la llei i els presents Estatuts procedeixi.

A).- Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, així d’administració com de rigorós domini,
sobre totes mena de béns , immobles, i valors. Podrà, amb els requisits abans esmentats,
acceptar les adquisicions de béns o drets per a la Fundació i efectuar tota mena d’actes i
contractes per l’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i
immobles, inclús els relatius a la constitució, modificació i cancel·lació total o parcial ,
d’hipoteques, redempció i alliberament de drets reials i els restants acres de domini.

B).- Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte o benefici
derivat dels béns que integren el patrimoni de la Fundació i dels rendiments obtinguts en el
desenvolupament de les seves finalitats.

C).- Efectuar tots els pagaments necessaris i els de despeses precises per a l’administració,
funcionament i protecció del patrimoni i rendes de la Fundació.

D).- Realitzar tot tipus d’operacions amb entitats bancàries, de crèdit, i d’estalvi, obrint, seguint
i cancel·lant comptes corrents, d’estalvi i de crèdit, signar avals i fiances, subscriure tota mena
de contractes de crèdit i dipòsit en metàl·lic, valors i imposicions a termini, tot això interpretant
àmpliament i sense cap limitació, abastant la disposició en tota mena d’operacions de crèdit i
préstec.

E).- Representar en i fora judici a la Fundació per mitjà de Procuradors dels Tribunals o altres
apoderats que podrà anomenar mitjançant l’atorgament a tal efecte, dels poders oportuns,
davant de tota mena d’autoritats, Jutjats, Tribunals, Audiències, Jurats, Delegacions,
Comissions, Juntes, Ministeris, Magistratures de Treball, Caixes o Instituts Nacionals,
dependències de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Província o Municipi, així com qualsevol
altre organisme, promovent, instant, seguint o desistint expedients, plets, causes o judicis de tot
tipus.

F).- Atorgar contractes de treball, de transport i de traspàs de locals, retirar i trametre gèneres,
trameses i girs.
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G).- Administrar i dirigir l’organització general de la Fundació, nomenant i separant empleats i
representants.
Tot l’establert en aquest article s’ha d’entendre sens perjudici de les restriccions establertes per
la llei.

CAPITOL IV.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 29.-

Per modificar aquets Estatuts caldrà l’acord del Patronat adoptat per la majoria

dels seus Patrons electius. i d’acord amb els requisits assenyalats a les lleis. Els Patrons no
assistents a la reunió podran manifestar per escrit .la seva conformitat o dissentiment respecte
de la modificació d’estatuts, en els terminis i condicions que el Patronat es comuniqui al l’efecte.
La modificació estatuària acordada necessitarà, en el seu cas, l’aprovació del Patronat.

Extinció de la Fundació.
Article 30.- La Fundació s’extingirà per les causes generals establertes a la Llei, i especialment
en cas de no poder complir amb les finalitats per les que ha estat constituïda, en la forma que
es preveu en la Llei i en aquests Estatuts. En aquest supòsit, el Patronat ho acordarà així per
majoria de les dos terceres parts dels seus membres i anomenarà una Comissió liquidadora a
la que atorgarà les facultats necessàries per a complir la seva tasca.

Destinació dels béns.
Article 31.-L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els seus actius i
passius, la qual es durà a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni,
o, si escau pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb
l’autorització prèvia del Protectorat, és destinarà a la “Fundació Futbol Club Barcelona”, entitat
privada i sense ànim de lucre, la qual entre els seus objectius, té una finalitat anàloga a la
“Fundació Barça Veterans”. En el supòsit que l’esmentada “Fundació Futbol Club Barcelona” ja
sigui dissolta o extingida a la data d’extinció de la present Fundació, seran lliurats a la
Generalitat de Catalunya per a la promoció de l’esport a nivell escolar, sempre i quan aquestes
entitats siguin beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi la legislació fiscal aplicable.
En el supòsit que no es pugui fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i
passius i, a l’haver que en resulti, se li donarà l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.
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