
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

ACORD GOV/59/2020, de 14 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre
Públic de Barcelona.

La Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona es va constituir en escriptura autoritzada pel notari de
Barcelona Sr. Josep Lluís Mezquita del Cacho l'1 de març del 1988, i inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat en virtut de l'Ordre del conseller de Justícia de 29 de desembre de 1988.

La fundació té com a finalitats fundacionals promoure, produir, gestionar, programar i difondre espectacles
escènics i musicals adreçats a un públic majoritari a partir d'uns postulats estètics i cívics que atenguin
l'interès públic i general com a expressió d'una forma artística creativa, plural i contemporània; estendre les
activitats pròpies a altres àmbits de la creació artística, tant pel que fa a la producció com en el que fa
referència a la reflexió, l'anàlisi i la difusió d'aquests, així com fomentar tota mena d'accions destinades a un
coneixement i difusió més amplis de les arts de l'espectacle.

Mitjançant l'Acord GOV/95/2014, d'1 de juliol, es van aprovar uns nous Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-
Teatre Públic de Barcelona, arran dels acords del Patronat de la fundació de 18 de desembre de 2012, d'11
d'octubre de 2013 i d'11 d'abril de 2014, de modificació dels Estatuts.

El 20 de juny del 2019 el Patronat de la fundació ha aprovat una nova modificació dels Estatuts per
conveniència de les necessitats de la fundació, i també el text refós corresponent.

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la
supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats
existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

Atès el que disposa l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i
del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar els Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, que consten a l'annex.

 

—2 Deixar sense efecte l'Acord GOV/95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'aproven els nous Estatuts de la Fundació
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona.

 

—3 Disposar la publicació d'aquest Acord i de l'annex al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 d'abril de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març, DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
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Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

 

 

Annex

Estatuts de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona

 

TÍTOL I

NORMES GENERALS

 

Article 1r. Denominació

La Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, regulada per aquests Estatuts, és una fundació privada,
sense ànim de lucre, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 2n. Personalitat jurídica de la fundació

La fundació té personalitat jurídica i patrimoni propis, i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, per tant,
pot adquirir, posseir, administrar, alienar i gravar tota classe de béns, mobles i immobles, i drets; concertar
operacions creditícies; formalitzar contractes; obligar-se, transigir i renunciar a drets; promoure, contestar i
seguir procediments judicials i administratius i exercir accions i pretensions davant els jutjats i tribunals de
justícia, ordinaris i especials, el Tribunal Constitucional i els organismes i les dependències de l'Administració
pública i qualsevol altra administració internacional, estatal, autonòmica, provincial, comarcal, local i la resta de
corporacions i ens públics. En tot cas, l'exercici d'aquests actes es farà amb els requisits i les autoritzacions
que exigeix la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.

 

Article 3r. Àmbit temporal i territorial de la fundació

La durada de la fundació serà indefinida. Això no obstant, el Patronat podrà proposar-ne l'extinció si la seva
finalitat esdevingués impossible, i liquidar-la i donar als béns la destinació que preveu l'article 39 d'aquests
Estatuts.

La fundació, respectant el que estableixen les lleis, es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en
aquests Estatuts i en l'escriptura de constitució, i per les disposicions que estableixi el Patronat en interpretació
i desenvolupament d'aquella voluntat.

La fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya.

 

Article 4rt. Domicili de la fundació

La fundació té el domicili a la ciutat de Barcelona, al carrer Montseny, número 47.

El Patronat podrà traslladar lliurement la seu de la fundació, però sempre dintre de Catalunya. Aquest trasllat
es farà d'acord amb les disposicions legals vigents.

Per desenvolupar la seva tasca, en el futur la fundació podrà crear establiments i dependències en altres
localitats, quan així ho acordi el Patronat.

 

 

TÍTOL II
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FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

 

Article 5è. Finalitats de la fundació

La fundació té com a finalitat principal promocionar, produir, gestionar, programar i difondre espectacles
escènics i musicals adreçats a un públic majoritari a partir d'uns postulats estètics i cívics que atenguin
l'interès públic i general, com a expressió d'una forma artística creativa, plural i contemporània.

També seran finalitats de la fundació:

   - l'extensió de les activitats pròpies a altres àmbits de la creació artística, tant pel que fa a la producció com
pel que fa a la reflexió, la formació, l'anàlisi i la difusió d'aquests; i

   - el foment de tota mena d'accions destinades a un coneixement i una difusió més amplis de les arts de
l'espectacle tant en el context cultural català com en altres àmbits culturals, molt especialment en el que
correspon a la divulgació de la realitat cultural catalana fora de les seves fronteres.

 

Article 6è. Activitats de la fundació

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la fundació desenvoluparà les activitats que s'enumeren a
continuació:

   a) La producció d'espectacles o altres formats creatius.

   b) La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre artístic com al tècnic, en relació
i col·laboració amb altres institucions semblants, molt especialment l'Institut del Teatre de Barcelona.

   c) La consecució de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre professional necessaris per al
desenvolupament d'aquestes activitats en condicions òptimes, així com dels recursos financers que les han de
fer possibles.

   d) La recollida i conservació del patrimoni històric i documental referent als espectacles i les activitats
teatrals, a fi de facilitar-ne la utilització pels estudiosos i en iniciatives de difusió adreçades a l'entorn públic,
per si mateixa o en col·laboració amb les institucions i entitats anàlogues.

   e) La concessió de premis, beques, ajuts i pensions i, en general, de tota mena d'estímuls per a la
investigació, la creació, la formació, així com de reconeixement de tasques concretes o trajectòries.

   f) La convocatòria i organització, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques i privades, de
tota mena d'accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especialitats de les arts de l'espectacle.

   g) L'edició, per si mateixa o en col·laboració, de materials relacionats amb els seus objectius, en publicacions
periòdiques i unitàries i en tota mena de suport imprès, audiovisual, informàtic, etc.

   h) L'enumeració anterior d'activitats per assolir les finalitats de la fundació no té caràcter limitatiu ni
comporta obligatorietat d'atendre-les totes, i l'ordre en què s'enumeren no indica que tinguin un ordre de
prelació.

El Patronat tindrà plena llibertat per seleccionar, entre aquestes activitats, les que consideri més oportunes,
urgents o adequades a les circumstàncies, o per fer-ne d'altres que compleixin igualment les seves finalitats
essencials i la voluntat dels fundadors.

 

Article 7è. Rendes i ingressos de la fundació i regles bàsiques per a la seva aplicació

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la fundació s'han de destinar al compliment de les finalitats
fundacionals dins els límits que estableix la legislació vigent.

La fundació pot fer tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense cap més
restricció que les que imposa la legislació aplicable.

 

Article 8è. Beneficiaris

Les regles bàsiques per determinar els beneficiaris les establirà el Patronat i s'han de basar en criteris
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d'imparcialitat i no discriminació per raó de sexe, creença, raça, procedència social i/o discapacitat, i en el fet
d'adreçar-se a tota mena de col·lectius, atès tot allò que disposa el Codi ètic de la fundació.

 

 

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

 

A. Disposicions generals

 

Article 9è. Òrgans de govern de la fundació

El govern, l'administració i la representació de la fundació corresponen, amb la distribució de competències que
s'estableix en aquests Estatuts, al Ple del Patronat i a la Junta de Govern. Ambdós òrgans estaran integrats per
persones físiques i persones jurídiques i, entre aquestes últimes, les de naturalesa pública.

Els òrgans de la fundació exerciran les seves funcions i competències respectives amb independència i sense
cap altra limitació que les que estableixen aquests Estatuts i les lleis, respectant escrupolosament la voluntat
dels fundadors, posada de manifest a l'acta fundacional.

 

B. El Patronat

 

Article 10è. Competències del Patronat

1. La competència del Patronat s'estén a tot el que concerneix l'alta direcció de la fundació, a la qual
representa amb plenitud de facultats.

2. Li correspon la interpretació, el desenvolupament i l'execució de la voluntat manifestada a l'acta fundacional
i en aquests Estatuts.

3. El Patronat podrà modificar aquests Estatuts d'acord amb el que estableix la legislació vigent; aprovarà els
reglaments i les normatives de règim intern que consideri convenients; decidirà, entre les finalitats
fundacionals, les que s'han d'atendre amb prioritat; tindrà l'alta supervisió del funcionament intern de la
fundació i molt especialment de la Junta de Govern; aprovarà les línies generals d'actuació a proposta de la
Junta de Govern; fixarà les condicions econòmiques i laborals, i tindrà cura de l'aplicació adequada de les
inversions.

4. En general, assumirà totes les facultats i funcions no reservades a altres òrgans per aquests Estatuts.

5. El Patronat podrà delegar les seves funcions en la Junta de Govern o en altres òrgans. No seran delegables
en cap cas:

   a) La modificació dels 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.

   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 actes que requereixen l'autorització o aprovació del Protectorat.

   i) L'adopció i la formalització de les declaracions responsables.
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La delegació de funcions a la Junta de Govern serà objecte d'inscripció al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.

 

Article 11è. Composició del Patronat

El Patronat estarà constituït per un mínim de vint (20) i un màxim de trenta-cinc (35) persones. En el Patronat
coexistiran tres categories de patrons: institucionals, col·lectius i individuals. També formaran part del Patronat
i s'integraran en alguna d'aquestes categories els patrons que romanen amb caràcter indefinit o vitalici pel seu
nomenament, però no es nomenaran altres patrons amb aquest caràcter indefinit o vitalici.

També podrà nomenar patrons honorífics o emèrits, que no tindran vot i que el president podrà convidar a les
reunions del Patronat.

 

Article 12è. Dels patrons institucionals i col·lectius

Tindran la condició de patrons institucionals la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració general de l'Estat, a través del ministeri competent en matèria de
Cultura (en endavant, el Ministerio de Cultura), els quals només cessaran en el seu càrrec per renúncia.

Els patrons institucionals designaran una persona física que els representi, que podrà ser substituïda de
conformitat amb les regles d'organització de cada institució. Així mateix, a les reunions de la fundació aquests
patrons podran venir acompanyats o assistits d'una única persona que podrà participar-hi, com a convidat, i,
per tant, sense dret a vot.

Tindran la condició de patrons col·lectius les entitats jurídiques que no són Administració pública que designi el
Patronat per un termini de tres anys prorrogables indefinidament.

Aquests patrons col·lectius han de ser representats en el Patronat, d'una manera estable, per la persona en qui
recaigui aquesta funció d'acord amb les normes que els regulin, o per la persona que designi a aquest efecte
l'òrgan competent corresponent.

 

Article 13è. Dels patrons individuals

La resta de persones que formen el Patronat a títol individual exerciran el seu càrrec per períodes de tres anys,
a comptar des de la data d'acceptació expressa del càrrec. Podran ser reelegibles, fins a un màxim de dos
mandats consecutius més, per terminis d'igual durada, i es renovaran per terceres parts cada tres anys, però
l'elecció dins d'aquesta categoria només es produirà quan hagin cessat els que hagin de ser substituïts.

Aquelles persones que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designades
podran ser substituïdes. La persona substituta serà designada pel Patronat pel temps que li restava a la
substituïda, però podrà ser reelegida per dos mandats més consecutius de tres anys.

 

Article 14è. Proposta i elecció de nous membres del Patronat

Per a la proposta i l'elecció de noves persones per formar part del Patronat se seguirà el procediment següent:

   - Qualsevol membre del Patronat i de la direcció pot proposar candidatures a la Junta de Govern,
degudament justificades pel que fa a les aptituds i la idoneïtat de la candidatura.

   - La Junta de Govern valorarà les propostes rebudes i farà una proposta de candidatures al Patronat.

   - La Junta de Govern tindrà especial cura en l'aplicació del Codi ètic de la fundació, especialment quant a
paritat i diversitat a l'hora de fer la proposta de candidatures al Patronat.

   - El Patronat nomenarà els nous membres del Patronat d'entre els que proposi la Junta de Govern.

La durada del mandat d'aquests patrons serà la que preveuen els articles 11è i 13è d'aquests Estatuts, amb les
limitacions de renovació que contenen.

 

Article 15è. Dels càrrecs del Patronat
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El Patronat designarà, per majoria absoluta de les persones membres del Patronat, presents o representades, i
d'entre els seus membres, la persona que exercirà la representació de la presidència. Les quatre
vicepresidències recauran sobre les administracions públiques següents: Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Cultura.

El Patronat designarà quatre dels seus membres que seran vocals de la Junta de Govern. Les persones que
ocupin aquests càrrecs ho faran per un període de tres anys i seran reelegibles pels mateixos terminis
establerts per als patrons. Aquests patrons, si cessen com a patrons automàticament, cessaran en la seva
condició de vocals de la Junta de Govern esmentada.

També nomenarà la persona que exercirà la representació de la secretaria, que podrà no pertànyer al Patronat
i que haurà de tenir formació jurídica. En aquest cas, podrà participar-hi amb veu, però sense vot, i tindrà el
deure d'advertir sobre la legalitat dels acords del Patronat.

 

Article 16è. De la presidència

Seran funcions de la presidència:

   a) Representar institucionalment la fundació.

   b) Acordar la convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries; fixar-ne l'ordre del dia; presidir,
moderar i dirigir les deliberacions, així com suspendre i aixecar les sessions del Patronat.

   c) Visar les actes i les certificacions dels acords del Patronat.

   d) Convidar a les reunions del Patronat o de la Junta de Govern qualsevol altre membre del personal al servei
de la fundació.

   e) Aquelles altres funcions que li atorguin aquests Estatuts o el Patronat.

 

Article 17è. De les vicepresidències

Entre les persones que exerceixin la representació de les vicepresidències no hi haurà ordre jeràrquic.
Tanmateix, en els casos d'absència, malaltia o impossibilitat del president, serà substituït per la persona que
exerceixi la representació de la vicepresidència amb més antiguitat.

 

Article 18è. De la secretaria

La secretaria redactarà les actes de les reunions del Patronat, que autoritzarà amb la presidència, i amb el
vistiplau d'aquesta expedirà les seves certificacions. Així mateix, correspon al secretari:

   a) Assistir a les reunions amb veu, però sense vot, i amb veu i vot si la secretaria de l'òrgan l'exerceix un
membre d'aquest.

   b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del president, així com les citacions als
membres d'aquest.

   c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan, tant si són notificacions, peticions de dades,
rectificacions com qualsevol altra classe d'escrits dels quals hagi de tenir coneixement.

   d) Preparar el despatx dels afers i redactar i autoritzar les actes de les sessions.

   e) Expedir certificacions de les consultes, els dictàmens i els acords aprovats.

   f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari o estiguin previstes a la
normativa que s'apliqui.

 

Article 19è. Reunions del Patronat i presa de decisions

   1. El Patronat es reunirà sempre que ho decideixi la presidència o quan ho sol·liciti almenys una quarta part
dels seus membres i, en aquest cas, la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. En
qualsevol cas, s'hauran de fer com a mínim dues sessions anuals.
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   2. La secretaria, per manament de la presidència, cursarà la convocatòria de les reunions, amb l'ordre del dia
corresponent, per qualsevol mitjà que en faciliti la recepció per part de la persona interessada i amb una
antelació de set (7) dies.

   3. La convocatòria serà única.

   4. El Patronat quedarà constituït vàlidament per deliberar i prendre acords quan concorrin a la reunió un terç
(1/3) dels membres que, per haver acceptat el càrrec, gaudeixin de la condició de patrons i sempre que hi
estiguin presents almenys dos patrons institucionals.

   5. Les persones que formen part del Patronat podran delegar per escrit el vot, respecte d'actes concrets, en
una altra persona que formi part del Patronat, sempre que indiqui obligatòriament el sentit del seu vot.

ords s'adoptaran per majoria absoluta del Patronat entre les persones membres del Patronat, presents o
representades a la reunió, i decidirà els empats el vot de qualitat de la presidència. Excepcionalment, per
adoptar acords sobre l'extinció, la fusió i l'escissió de la fundació o la modificació dels Estatuts, es requerirà
quòrum d'assistència i de votació d'almenys dos terços (2/3) dels membres del Patronat. Així mateix, l'adopció
de declaracions responsables pel Patronat s'ha d'acordar amb el vot favorable de dos terços del nombre total
del Patronat, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació.

   7. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre
sistema que no impliqui la presència física de les persones que formen part del Patronat. En aquests casos és
necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat
d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. S'entén que la reunió té lloc a la localitat on es trobi la
presidència. A les reunions virtuals s'han de considerar com a assistents els que hagin participat en la
multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de
contenir l'ordre del dia de tots els assumptes que s'han de tractar a la reunió, fora dels quals no es poden
prendre acords vàlids.

   8. De cada reunió, la secretaria n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre
del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi
demanat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les
majories. Les actes i, si escau, els certificats els ha de redactar i firmar la secretaria amb el vistiplau de la
presidència i els pot aprovar el Patronat un cop feta la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No
obstant això, els acords tenen força executiva des que s'adopten, excepte si es preveu expressament, a l'hora
d'adoptar l'acord, que no són executius fins que s'aprovi l'acta. Si són d'inscripció obligatòria, tenen força
executiva des del moment de la inscripció.

 

Article 20è. Gratuïtat dels càrrecs

El càrrec de les persones que formen part del Patronat es gratuït. Els seus titulars tindran, però, el dret a ser
reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici del càrrec els ocasioni.

Excepcionalment, les persones que formen part del Patronat podran ser remunerades per activitats i tasques
diferents de les inherents a aquesta condició, sempre que es compleixin els requisits a què fa referència
l'article 332.10.2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, i es presenti la documentació que assenyala l'article 332.10.3 de la Llei esmentada. En
qualsevol cas, el nombre de persones que formen part del Patronat amb relació laboral o professional amb la
fundació ha de ser inferior al nombre d'aquestes previst perquè el Patronat es consideri constituït vàlidament
segons l'article 19è d'aquests Estatuts.

 

C. La Junta de Govern

 

Article 21è. Composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern estarà integrada pels nou (9) membres següents:

   1. La persona que exerceixi la representació de la presidència del Patronat serà la mateixa que exerceixi
aquest càrrec a la Junta de Govern. Podrà delegar el seu càrrec, de manera expressa i temporal, en un altre
membre del Patronat.

   2. Les quatre administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona i Ministerio de Cultura), sempre que tinguin la condició de patrons, que exerciran la representació de
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les quatre vicepresidències i que podran estar assistides i/o ser substituïdes de conformitat amb l'article 12
d'aquests Estatuts.

   3. Les quatre persones nomenades pel Patronat d'entre els seus membres dins la categoria de patrons
individuals, d'acord amb els criteris de diversitat de gènere i capacitats professionals, amb plenes atribucions i
que no representen la resta de membres de Patronat.

Assistiran a les reunions de la Junta de Govern la direcció i la gerència que tindran veu, però no vot.

La persona que exerceixi la representació de la secretaria del Patronat serà la mateixa que l'exerceixi a la
Junta de Govern i tindrà veu, però no vot.

 

Article 22è. Funcions de la Junta de Govern

A la Junta de Govern corresponen totes aquelles funcions d'administració i representació que li siguin
delegades pel Patronat. El Patronat no podrà delegar en la Junta de Govern les facultats que per llei són
indelegables i que consten relacionades a l'article 10.5 d'aquests Estatuts.

A més de les facultats que li delegui el Patronat expressament, la Junta de Govern tindrà les següents:

   a) Formular la proposta dels comptes anuals i del pressupost anual al Patronat.

   b) Formular la proposta de la Memòria anual d'activitats al Patronat.

   c) Formular la proposta del contracte programa al Patronat.

   d) Proposar al Patronat el nomenament de la direcció.

   e) Nomenar i cessar la gerència, després d'escoltar el director.

   f) Proposar al Patronat el nomenament de nous membres del Patronat, després d'haver valorat les
candidatures.

Tots els acords que adopti la Junta de Govern s'adoptaran per majoria simple tret dels següents:

   a) Les propostes d'acord de comptes anuals i pressupost requeriran el vot favorable de dos terços dels seus
membres, amb el vot favorable de la majoria dels patrons institucionals. En tot cas, cal el vot favorable del
patró institucional que representi l'Administració amb més percentatge d'aportació econòmica a la fundació.

   b) El contracte programa, el Pla d'activitats, el Pla director plurianual i la proposta de nomenament de la
direcció i el nomenament i cessament de la gerència requereixen, per ser aprovats per la Junta de Govern, el
vot favorable de dos terços dels seus membres.

 

Article 23è. Reunions de la Junta de Govern

La Junta de Govern es reunirà sempre que ho sol·liciti qualsevol dels seus components, i almenys un cop cada
dos mesos.

A petició de la presidència podran assistir a les reunions altres membres o personal de la fundació, amb veu i
sense vot.

 

Article 24è. Atorgament de poders per part de la Junta de Govern

   1. Amb l'objecte de facilitar el compliment de les seves funcions i responsabilitats, la Junta de Govern podrà
atorgar poders amb facultats determinades i individualitzades a persones de la seva lliure elecció, sempre dins
les facultats que li hagi delegat el Patronat.

   2. El Patronat haurà de ser informat de l'atorgament de poders en la primera reunió que se celebri.

   3. Si els poders es conferissin a algun dels membres de la mateixa Junta de Govern caducaran i quedaran
sense cap validesa ni efecte quan aquest cessi en les seves funcions en l'òrgan esmentat.

 

Article 25è. Estructura, organigrama i règim interior de les unitats funcionals de la fundació
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La Junta de Govern, en ús de les seves atribucions, proposarà al Patronat, perquè ho aprovi, l'estructura,
l'organigrama i el règim interior de les diverses unitats funcionals en què calgui organitzar les activitats de la
fundació.

 

D. La direcció

 

Article 26è. De la direcció

La persona que exerceixi la representació de la direcció, que no podrà ser una persona que formi part del
Patronat, serà nomenada per majoria de dos terços (2/3) pel Patronat a proposta de la Junta de Govern, per a
un període inicial de cinc (5) anys, renovable per un nou termini màxim de tres (3) anys.

 

Article 27è. De les funcions de la direcció

   a) Exercir la direcció executiva de la fundació; dirigir, coordinar i supervisar els seus serveis; exercir la
direcció del personal de la fundació, formalitzar-ne la contractació i l'acomiadament i acordar la imposició de
sancions.

   b) Exercir la direcció artística.

   c) Exercir un control estricte de les despeses per garantir l'estabilitat econòmica de la institució.

   d) Assumir la representació ordinària de la fundació i les seves relacions externes, tant en l'àmbit nacional
com en l'internacional, garantint la relació amb els interlocutors, des de les institucions públiques que aporten
subvencions a la fundació fins als patrocinadors privats o les entitats representants de la societat civil.

   e) Elaborar la memòria anual d'activitats i presentar a la Junta de Govern les propostes d'avantprojecte de
pressupost i la seva liquidació, com també d'avantprojecte de comptes anuals.

   f) Preparar el contracte programa i preparar i executar el Pla director pluriennal.

   g) Proposar i executar les línies d'actuació de la fundació quant a l'orientació i l'activitat artística, així com
coordinar i supervisar les activitats acordades pel Patronat i/o la Junta de Govern.

   h) Si escau, nomenar els membres del Consell Assessor.

   i) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de la fundació i les que li
delegui la Junta de Govern.

 

E. La gerència

 

Article 28è. De la gerència

La persona que exerceixi la representació de la gerència, que no podrà ser una persona que formi part del
Patronat, serà nomenada per la Junta de Govern.

 

Article 29è. De les funcions de la gerència

   a) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i contractar en els límits que la Junta de Govern
estableixi, així com ordenar pagaments i retre comptes.

   b) Preparar, per a la seva aprovació per part dels òrgans de govern, l'avantprojecte de pressupost anual,
com també la proposta de liquidació del pressupost i dels comptes anuals.

   c) Gestionar i custodiar els béns de la fundació.

   d) Exercir la gestió del personal, així com proposar al director o a la directora la imposició de sancions
disciplinàries.

   e) Qualsevol altra funció que la Junta de Govern o la direcció li delegui.
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La gerència haurà d'assistir a les reunions del Patronat i de la Junta de Govern.

 

F. El Consell Assessor

 

Article 30è. Del Consell Assessor

La direcció podrà crear un consell assessor, com a òrgan complementari, que l'assistirà en les seves funcions.

El Consell Assessor el presidirà la persona que exerceixi la representació de la direcció i es reunirà tantes
vegades com aquesta consideri necessari.

 

Article 31è. Reunions del Consell Assessor

Els seus membres es reuniran quan els convoqui la direcció.

Els membres del Consell Assessor cessaran quan cessi la direcció.

Els acords adoptats pel Consell no seran vinculants per als òrgans de la fundació.

 

 

TÍTOL IV

REGLES PER EVITAR ELS CONFLICTES D'INTERESSOS

 

Article 32è. Regles per evitar els conflictes d'interessos

Les persones que formen part del Patronat i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb l'article 312.9.3 de
la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques,
només poden fer operacions amb la fundació si queden suficientment acreditades la necessitat i la prevalença
dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme
l'operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable, i l'ha de presentar al Protectorat juntament
amb la documentació justificativa pertinent, d'acord amb el que disposa l'article 332.13 de la Llei 4/2008, del
24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. La declaració
responsable ha de respectar el que disposen els articles 312.9 i 332.13 de la llei esmentada.

Les persones que formen part del Patronat han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directa
o indirecta, que tinguin amb la fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un
conflicte entre un interès personal i l'interès de la fundació, el patró afectat ha de proporcionar al Patronat tota
la informació rellevant i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació.

En qualsevol cas, les persones que formen part del Patronat i les persones que indica l'article 312.9.3 de la Llei
4/2008, del 24 d'abril, estan obligades a:

   a) Exercir el càrrec en interès exclusiu de la fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de
llurs finalitats i objectius.

   b) No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni de la informació obtinguda per motiu del càrrec, per a
finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.

   c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci de les quals hagi tingut coneixement per la seva condició de
membre del Patronat.

   d) No dur a terme activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar en conflicte amb els
interessos de la fundació.

   e) No adquirir participacions en societats que entrin en conflicte amb els interessos de la fundació.

   f) No participar ni desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la fundació, llevat que
prèviament el Patronat els hagi autoritzat, en el cas que s'hagi presentat la declaració responsable prèvia,
juntament amb l'informe tècnic, si escau, o en el cas que el Protectorat els comuniqui o autoritzi, quan així ho
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exigeixi la llei.

L'incompliment d'aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la condició de patró.

 

 

TÍTOL V

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 33è. Patrimoni fundacional

   1. El patrimoni de la fundació pot estar constituït per tota classe de béns.

   2. La dotació de la fundació estarà formada per les aportacions fetes pels fundadors a l'acte constitucional i
pels béns que d'ara endavant s'aportin per qualsevol dels mitjans admesos en dret, quan el Patronat acordi
acceptar-los per augmentar la dotació o el capital fundacional.

   3. La resta de béns que la fundació adquireixi en el futur tindran la consideració de fruits o rendes i es
destinaran a incrementar els que s'apliquin anualment a les atencions i finalitats de la fundació.

 

Article 34è. Modificació i alienació patrimoni

   1. El Patronat invertirà el capital o la dotació per al compliment directe de les finalitats fundacionals, en béns
immobles, instal·lacions i béns mobles adequats i en béns fructífers.

   2. Els actes de disposició i gravamen estaran subjectes a les condicions i formalitats que preveu l'article
333.1 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.

   3. La fundació aplicarà, si escau, el Codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per fer inversions
financeres temporals, aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que estableix l'obligació de
presentar un informe anual sobre el grau d'acompliment del codi i la transcripció al primer informe anual dels
acords assolits per fer constar la publicació i vigència del codi esmentat i les mesures adoptades per al
seguiment dels seus principis i recomanacions. Així mateix, n'aplicarà d'altres que es puguin aprovar i aplicar.

 

Article 35è. Destinació dels ingressos

El Patronat decidirà l'assignació i aplicació dels recursos econòmics de la fundació, i destinarà al compliment de
les finalitats fundacionals almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l'ha
de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha
d'aprovar l'aplicació dels ingressos.

Si la fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han
d'incrementar la dotació o si s'han d'aplicar directament a la consecució de les finalitats fundacionals.

L'aplicació d'almenys el 70% dels ingressos i les rendes obtingudes al compliment de les finalitats fundacionals
s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis, a comptar des de l'inici de l'exercici següent al de
l'acreditació comptable.

 

Article 36è. Principis d'actuació envers el patrimoni

El Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de la fundació i la màxima seguretat i estabilitat del
seu patrimoni.

 

Article 37è. Custòdia del patrimoni

En la custòdia dels béns del patrimoni de la fundació es compliran les regles següents:
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   a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat, a nom de la fundació.

   b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable es dipositaran a nom de la fundació en un
establiment bancari amb seu a Catalunya, designat pel Patronat.

   c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i altres documents acreditatius de
drets dels quals sigui titular la fundació seran custodiats pel Patronat.

   d) Tots els béns de la fundació seran objecte d'inventari en un llibre de registre de patrimoni a càrrec del
Patronat.

 

Article 38è. Comptes anuals i obligacions comptables

El Patronat de la fundació formularà anualment l'inventari, tancat a 31 de desembre, i els comptes anuals, amb
el contingut que indica l'article 333.8 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

També farà la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formularà el pressupost de
l'exercici anual següent.

Els balanços i comptes de resultats hauran de ser suficientment explicatius com per poder analitzar la situació
de tresoreria, els compromisos de pagament a proveïdors i altres detalls que ajudin a entendre la veritable
situació econòmica de la fundació.

El Patronat haurà d'aprovar els comptes anuals dintre dels sis mesos següents a la data del tancament de
l'exercici, i els haurà de presentar al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar des de l'aprovació.

 

 

TÍTOL VI

DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

 

Article 39è. Dissolució i liquidació

La fundació es dissoldrà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar acomplint les seves finalitats, tant si és
per la pèrdua del patrimoni com per les altres causes que preveu l'article 335.4 de la Llei 4/2008, del 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La dissolució de la fundació l'ha d'acordar motivadament el patronat, amb el vot favorable de dos terços (2/3)
dels membres del patronat, i l'ha d'aprovar el Protectorat, i comporta la liquidació de l'entitat per mitjà de la
cessió global d'actius i passius, que durà a terme el Patronat, els liquidadors que designi o, subsidiàriament, el
Protectorat.

La cessió esmentada s'ha de fer a favor d'una entitat pública; o d'una entitat privada sense ànim de lucre i
amb finalitats d'interès general similars a les de la fundació, i ha de ser beneficiària del règim fiscal especial
que estableix la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels
incentius fiscals al mecenatge. Correspon al Patronat determinar l'entitat que ha de ser beneficiària de la
cessió, la qual ha de ser autoritzada pel Protectorat abans que es dugui a terme.

En cas que no es pugui dur a terme la cessió, s'ha d'efectuar la liquidació dels actius i els passius, i destinar el
romanent a l'entitat que determini el Patronat. L'entitat a la qual es destini el romanent ha de ser una entitat
pública, o bé una entitat privada sense ànim de lucre i amb finalitats d'interès general similars a les de la
fundació, i ha de ser beneficiària del règim fiscal especial que estableix la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera
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D'acord amb la renovació i limitació de mandats que estableixen aquests Estatuts, i a fi de donar compliment
al mandat de renovar el patronat per terços cada tres anys, es procedirà de la manera següent:

   a) En el moment en què s'aprovin aquests Estatuts, es renovarà un terç de les persones que formen part del
Patronat amb caràcter temporal. Els nous patrons designats podran ser renovats fins a un màxim de dos
mandats més, d'acord amb aquests Estatuts, és a dir, en conjunt un màxim de 9 anys.

   b) Un altre terç de les persones que formen part del Patronat amb caràcter temporal podran estar-hi fins a
un màxim de 6 anys.

   c) El terç restant de les persones que formen el Patronat podran estar-hi fins a un màxim de 3 anys.

 

Segona

La previsió estatutària en relació amb la durada dels mandats de la direcció s'aplicarà a partir del proper
nomenament; així, la direcció designada abans de l'aprovació d'aquesta modificació d'Estatuts exercirà les
seves funcions inicialment per un període de quatre anys, el qual es podrà renovar per un nou període de
quatre anys més.

 

 

Disposició final

 

Única

Atès que la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona és una fundació no adscrita a cap Administració
pública, s'estableix que cap administració superarà el topall del 50% en percentatge de finançament públic.

 

(20.105.028)
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