
ESTATUTS
CATALUNYA LITERÀRIA  FUNDACIÓ  PRIVADA

Capítol  I .- Denominació, règim i àmbit.

Article  1.-  CATALUNYA  Literària  Fundació  Privada  (EN  ENDAVANT  LA
FUNDACIÓ)  és una organització privada de naturalesa fundacional, que es regeix  per
la normativa catalana de fundacions privades  que en cada moment es trobi en vigor, i
per la voluntat dels seus fundadors, manifestada directament en aquests Estatuts, i per
aquelles  disposicions  que,  en  aplicació  i  interpretació  de  la  voluntat  fundacional,
estableixi el Patronat, sense perjudici del que disposa la Llei, i ara adaptant-se a la del
4/2008 del 24 d’Abril d’aquest mateix any.

Article 2.- El domicili de la FUNDACIÓ és a Tarragona – Rambla Nova 106 bis, setè,
àtic i sobreàtic, portes quartes. Quan mori l’actual President vitalici, el domicili només
podrà traslladar-se dins del terme municipal de Tarragona.

Article 3.- La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, podent
dur a terme la seva activitat a altres àmbits territorials i internacionals, donada l’activitat
específica de la FUNDACIÓ que s’estableix en l’article 5.

Capítol II .- Finalitat. Foment cultural. Premi
Catalunya Literària Fundació Privada

Article  4.-  La FUNDACIÓ té com a finalitat  fomentar  la  cultura en general,  tenint
sempre un caràcter preferent el foment de la cultura catalana. S’entén per foment de
la  cultura  qualsevol  activitat  que  d’una  o  altra  manera  influeixi  en  el
desenvolupament cultural d’una comunitat, o d’un país, o del món en general.

L’objectiu de la FUNDACIÓ  és principalment el definit en l’article següent, i
no admet cap canvi,   apart  els  que el  fundador  en vida o testamentàriament  vulgui
introduir.  En el suposat que per qualsevol circumstància fos  impossible desenvolupar
el  projecte  que  delimiten  el  present  i  següent  article,  la  FUNDACIÓ   s’hauria  de
dissoldre seguint  la normativa que s’estableix en aquests Estatuts, i  d’acord  amb la
legislació vigent en matèria de fundacions privades de Catalunya.   

Article 5.- 
5.1 L’actuació per fomentar la cultura consistirà principalment  en convocar concursos
literaris  d’àmbit  nacional  o  internacional  d’assaig,  relatiu  a  temes cosmobiològics,  i
col·laborar amb altres fundacions que també en convoquin, seguin iguals pautes que les
que es defineixen segons apartat  5.8) d’aquest  mateix article.  Sense perjudici  de les
disposicions particulars que el Patronat pugui acordar en cadascuna de les convocatòries
del  concurs  literari,  el  desenvolupament  d’aquests  s’hauran  d’ajustar  als  següents
condicionants:
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5.2      Els originals de les obres presentades a concurs seran especialment considerats si
són  escrits o traduïts al català. 
5.3 Sigui  quin  sigui  l’idioma  emprat  per  l’autor  o  autors  premiats,  la  FUNDACIÓ
assumeix el compromís de difondre-la per Internet en l’idioma original utilitzat per el
guanyador o guanyadors, i a més en llengua catalana, castellana i anglesa.

5.4 La difusió de les obres guardonades es farà mitjançant el lliurament d’exemplars
gratuïts a diverses personalitats del món, especialment seleccionades entre intel·lectuals
i  governants;  a  cada  comunitat  o país  es lliuraran  els  exemplars  gratuïts  en la seva
llengua o en llengua anglesa. 

5.5 Els drets d’autor seran propietat de l’autor o autors de l’obra premiada, els quals
podran negociar directament la seva comercialització.  La FUNDACIÓ podrà editar i
distribuir gratuïtament tants exemplars com cregui convenient, en la llengua o llengües
que vulgui, amb la única obligació d’indicar en cada exemplar el seu caràcter gratuït;
aquestes  edicions  i  llur  distribució  d’exemplars  per  part  de  la  FUNDACIÓ  no  li
suposarà el pagament de cap quantitat a l’autor o autors de l’obra. Condició que figurarà
en totes les convocatòries.

5.6 L’elecció dels beneficiaris serà efectuada per el Patronat amb criteris d’imparcialitat
i no-discriminació entre les entitats no de lucre nacionals o internacionals, amb objectiu
igual  al  de  la  FUNDACIÓ,  i  que  tinguin  una  línia  editorial  de  provada  tendència
conceptual com la de la FUNDACIÓ. Si per adaptar-les és necessari un canvi estatutari,
aquest hauria de realitzar-lo la fundació beneficiaria.

5.7 Si un membre del Patronat  col·laborés  d’alguna forma en una obra que resultés
premiada,  la  resta  de  membres  del  Patronat  després  de  valorar  el  contingut  de  la
col·laboració pel que respecta a quantitat i qualitat de la mateixa, i d’acord amb la resta
d’autors,  podrà  establir  que  el  valor  estimat  d’aquella  participació  del  membre  del
Patronat  resulti  a favor de la FUNDACIÓ. Estaran inclosos en aquesta limitació els
patrons i els seus familiars consanguinis fins al quart grau, inclusiu.

5.8 Si l‘autor o autors d’una obra premiada, no fes us del seu dret de contractar edicions
comercials la FUNDACIÓ, transcorreguts sis mesos contats des de la data que el jurat
hagi establert veredicte, sense haver rebut un exemplar d’una edició comercial del llibre,
la FUNDACIÓ podrà contractar edicions comercials en el país de residència del autor o
autors.  Si l’obra es col·lectiva, i cap autor hagués contractat edicions comercials, la
FUNDACIÓ  podrà  contractar-les  arreu  del  mon,  preservant  els  drets  d’autor  per
aquests. I si un o més autors fes renuncia d’aquest dret, només podrà fer-ho cedint-los a
través de la resta d’autors. Si un autor també fes renuncia al cobrament dels seus drets
d’autor,  sense  indicar  qui  els  gaudiria,  seria  la  FUNDACIÓ  la  que  determinaria
l’aplicació d’aquest valor.

5.9 Els beneficiaris autors premiats, només podran rebre el valor dels premis guanyats
un cop s’hagi atorgat el veredicte, mitjançant comunicació escrita a tots els concursants.
El veredicte es pronunciarà en un acta privat realitzat per un jurat i d’avant de Notari. 

5.10 La  dotació per  a   la  promoció de les obres premiades  en cada  concurs,  no
excedirà  de  la  tercera   part  del  valor  assignat  als  premis  en  cadascuna  de  les
convocatòries  que es  facin.  Les  edicions per a  circulació  gratuïta,  i  les  despeses  de
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tramesa de llibres impresos en suport paper, seran carregades al compte de  despeses
generals de la FUNDACIÓ.

Article 6.- Les convocatòries a concurs poden establir-se  amb periodicitat o sense. La
dotació dels premis serà en tot cas no inferior a dos-cents mil euros.   
 
Article 7.- L’elecció de les obres finalistes la farà el Patronat, segons l’informe emès
per la Biblioteca Divulgare, seleccionant-ne un màxim de tres obres. Aquestes obres
seran les que el jurat, que serà nomenat per el Patronat, haurà d’examinar per assenyalar
el guanyador. Atenent el fet de que la participació de concursants por ésser més o menys
nombrosa  o  de  més  o  menys  qualitat,  tant  per  la  quantia  del  premi  com  per  la
propagació que se’n faci, i molt especialment per un ajustat criteri en l’atorgament dels
premis, dintre el pressupost de cada convocatòria hi haurà una dotació destinada a la
labor que es realitzi en l’estudi i selecció dels treballs presentats a concurs.  Aquesta
dotació i la que està prevista a l’article 5.10), no excediran en conjunt de la tercera part
de la dotació assignada als premis en cadascuna de les convocatòries que es facin.

Article  8.- Segons  la   disposició  del  Patronat,  es  podran  establir  convenis  de
col·laboració  estables  o  esporàdics  amb  Entitats  adients,  que  facin  la  labor  de
convocatòries i actes públics inherents a les mateixes. El seu cost es carregarà al compte
de despeses generals de la FUNDACIÓ.

Article 9.- En el suposat de que no apareguin optants a un premi determinat, o que la
qualitat  dels  treballs  presentats  no  tinguin  la  categoria  deguda  i  corresponent  a  la
dotació assignada a cada un d’ells,  al declarar-ne un de desert, el valor serà destinat a
una nova convocatòria durant l’any següent al de  la convocatòria del premi desert.

Article 10.- Es  considerarà correcte la possibilitat d’atorgament repartit del valor del
premi a diversos treballs d’autors diferents, en repartiment proporcional al nombre de
pàgines escrites par cadascun d’ells, o amb un altre repartiment que acordin lliurament
els autors, comunicat a la FUNDACIÓ en document signat per tots els autors. 

Article 11.- Serà permès contractar el servei de gestors tècnics per a tota l’operativa de
promoció i atorgament de premis; si això es fes necessari a causa de disfuncions per la
intervenció de diferents persones en aquesta labor,  el seu cost  es carregaria  també  al
compte de despeses generades per l’acompliment de l’article 5.10) i l’article 7.

Capítol III.- Estructura del Patronat i òrgan assistent

Article 12.-
12.1 La  FUNDACIÓ estarà  governada  per  el   Patronat  el  qual  tindrà,   President,
Vice-president, Secretari i Vocals, si el nombre de patrons ho permet. 

12.2 El patronat estarà assistit  per un òrgan intern  nomenat Biblioteca Divulgare del
qual es fa descripció en l’article 21. 

Article 13.- El Patronat estarà format per un mínim de quatre membres i vuit de màxim,
i es podrà augmentar la composició quan s’estimi  necessari o convenient  per a  la
FUNDACIÓ  per  part  dels  components  del  patronat.  En  vida  de  l‘actual   president
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vitalici,  aquesta  facultat  recaurà  exclusivament  en  ell  mateix.  En   el  cas  que  el
nomenament  es realitzi  com resultat d’una votació,  per  renúncia d’aquest  president
vitalici  a exercir el seu dret, o perquè  hagi mort,  si el nombre de patrons és senar, els
vots de tots els patrons tindrà el mateix valor.  Si el nombre de patrons és parell,  el
president gaudirà de vot diriment en el cas d’empat.

Article 14.-
14.1     Tots els càrrecs ocupats en el Patronat ho seran sense cap mena de remuneració.
Únicament es podrà percebre  emoluments en el cas de que una persona no pertanyent a
la  família  dels  fundadors,  o  els  seus  successors,  treballi  amb  nòmina  oficial  a  la
FUNDACIÓ,  bé  sigui  mitjançant  un  contracte  laboral  o  un  contracte  mercantil;  la
realització d’aquestes tasques remunerades contractualment hauran de ser diferents a les que
s’exerceixen com a patrons, prèvia sol·licitud d’autorització al Protectorat.

14.2      Els càrrecs de Biblioteca Divulgare percebran emolument establert per contracte
mercantil, segons article 21.

Capítol IV .- Nous Patrons

Article  15.- En vida  del  President  vitalici  l’entrada  de  nous  Patrons  haurà  d’ésser
aprovada per ell  mateix a proposta del postulant.  El postulant, si és acceptat, haurà
d’aportar  béns  en  diner,  proporcionalment  al  Patrimoni  existent  en el  seu  moment,
dividit  per  el  nombre  de  components  del  Patronat,  o  bens  i  drets   no  valorables
dineràriament,  però  que el President vitalici consideri convenients per la FUNDACIÓ.
El President vitalici podrà disposar testamentàriament l’entrada al Patronat d’un o més
Patrons,  bé suposi  ampliació dels  membres del  Patronat  o  bé es  conservi  el  mateix
nombre de Patrons.

15.2   Un cop manqui el  President vitalici actual,  l’entrada de nous Patrons es durà a
terme d’acord amb les anteriors disposicions, encarregant-se el Patronat vigent en cada
moment, del nomenament dels nous patrons, per majoria absoluta dels seus membres.

15.3   Donada  la  circumstància  de  que  els  Patrons  han  de  tenir  o  aconseguir
coneixements  diversos  i  molt  especialitzats  a  causa  del  sistema  per  dur  a  terme
l’objectiu fundacional —atorgar premis a obres  literàries  d’assaig, seguint una línia
editorial, concurs rera concurs, coherent i com s’especifica  al llarg del Capítol VII. I
també que  els  patrons  han  de  reunir  dues  característiques  bàsiques:   primera,   que
ingressin per voluntat pròpia manifestant aquesta  voluntat  per escrit;  i  segona,  que
dintre les possibilitats de cada moment, siguin preferentment descendents de la família
fundadora, família  Pàmies, que tindrà facilitat sempre per anar induint-los a preparar-se
per a aquesta labor. Tot això seguint la normativa que estableix el següent article.

Article 16.-
16.1 Els  Patrons  fundadors,  i  els  que  entrin  a  formar  part  del  patronat  segons
l’articulat establert, hauran de nomenar successors per quan per qualsevol causa hagin
d’ésser substituïts. Els Patrons fundadors figuren el l’escriptura pública de  constitució
de la fundació i són els tres germans Pàmies i Anguera i un fill  del  patró n’Antoni
Pàmies i Anguera i nebot de les altres dues patrones, Antoni Pàmies Pla.
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16.2     El nomenament de successor el podrà fer cada Patró quan ho consideri oportú; el
successor ha d’ésser acceptat per la resta del Patronat. De produir-se un conflicte entre
el Patró que nomena el seu successor i la resta del Patronat, la decisió final serà la que
assenyali el Patronat, el qual haurà d’instar al Patró que pretén nomenar el seu successor
a presentar un altre candidat, i en cas de reiterar-se la desaprovació la resta de Patrons
seran  els  que finalment  nomenaran  el  successor.  El  nomenament  de successors  serà
registrat en l’Acta de la mateixa Junta en que sigui aprovat per la resta del Patronat.

16.3     Els substituts passaran a titulars de Patró quan es produeixi la baixa mortis
causa, o qualsevol altra causa, d’un patró del qual hagin sigut substituts. 

16.4    Tindran preferència per a ésser successors, si n’existeixen en disposició d’ocupar
el càrrec, els descendents familiars dels patrons fundadors en primer grau, i si aquests
no existissin, es recorreria ordenadament per grau de parentesc a l’escala familiar fins a
graus més llunyans.  

16.5    D’haver-se  exhaurit  la  descendència  de  la  família  fundadora,  restaria  sense
representació al Patronat l’arbre familiar extingit.

16.6    Els fills o familiars dels Patrons fundadors, com també els fills de Patrons no
descendents dels Patrons fundadors, tindran preferència per a ésser nomenats successors
de  Patró,  sempre  i  quan  siguin  persones  idònies  i  amb  vocació  provada  per  poder
complir amb l’objectiu fundacional. 
 
Article 17.- Les persones designades com a successors podran   assistir a les Juntes,
havent de cursar-los-hi convocatòria a les mateixes. Tindran dret  a veu i sense vot.

Article 18.-
18.1   El President, i en la seva absència el vice-president, presidiran les Juntes, o el
vocal de major edat si tampoc assisteix el vice-president. 

18.2   Tots els patrons tindran el mateix dret i valor de vot en les Juntes del Patronat
llevat de quan el nombre de Patrons sigui parell, que en aquest cas el President tindrà
dret a vot diriment. 

En vida del President vitalici, aquest tindrà el dret d’assumir totes les atribucions
del Patronat, fora i dintre de les Juntes, no essent necessària altra cosa que figurar en
Acta la manifestació d’exercir aquest dret en una junta , o la comunicació escrita al
Secretari quan sigui fora de les Juntes, el qual ho comunicarà a la resta de patrons. El
primer president de la Fundació, ho serà el fundador Antoni Pàmies Anguera i a títol
vitalici. 

18.3      El vice-president i secretari seran nomenats i remoguts per el president mentre
la  llei  no  ho  privi.  Els  presidents  successius  al  fundador,  seran  elegits  en  Junta
Extraordinària, i sempre per iniciativa d’un nombre de patrons que sumin majoria, quan
no existeixi substitut nomenat per al President, circumstancia que només es pot produir
per decisió del President fundador i vitalici.

18.4 El  Patronat estarà constituït per : Presidència vitalícia Antoni Pàmies Anguera.
Vice-presidència Rosamon Pàmies Pla, la qual serà successora en la Presidència

al morir el President vitalici actual. 
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Vocalia primera Cristina Pàmies Pla, que substituirà a Rosamon Pàmies Pla en la
Vice Presidència, quan Rosamon Pàmies Pla. passi a exercir la presidència. Aquests dos
nomenaments tindran caràcter vitalici.

Vocalia segona  Rosa Pàmies Anguera, que el nomenament també tindrà caràcter
vitalici..
Secretària Montserrat Muñoz Abadia,  el mandat de la qual serà indefinit.

18.5   Els càrrecs temporals es confirmaran o es remouran  cada cinc anys  en Junta
General Extraordinària. Sinó hi ha unanimitat es decidirà per votació.

18.6   Els descendents de patrons tindran preferència quan el nombre d’optants al càrrec
sigui superior al nombre de places a cobrir. No obstant aquesta preferència restarà en
segon terme desprès de la a considerar: la vocació i aptitud de cada optant.. Només quan
siguin  similars  les  aptituds  a  criteri  del  Patronat  es  consideraran  les  preferències
establertes. 

Si no hi ha unanimitat per algun nomenament, els components de les Juntes, es
dirimiran  els  nomenaments  mitjançant  votació  secreta,  d’acord  amb  la  majoria
establerta a l’article 15.2

Article 19.- En el supòsit de que a la FUNDACIÓ ingressin patrons a títol personal, la
seva pertinença al Patronat, haurà de regir-se exactament per la normativa establerta per
la família fundadora.
Si entra al Patronat una entitat amb personalitat jurídica podrà nomenar i remoure la
persona física que la representi. La persona física que representi a l’entitat en el Patronat
no podrà ser substituïda almenys durant un exercici, a no ser que durant aquest període
assoleixi l’edat de setanta-cinc anys o bé per una altra causa excepcional.

Capítol V .- Òrgans de la Fundació

Article 20.- 
20.1    L’òrgan principal de govern de la FUNDACIÓ és el Patronat, el qual es reunirà
en Juntes ordinàries i extraordinàries. 

20.2    El quòrum necessari per tal de considerar vàlidament constituïda la Junta, tant si
és ordinària com si és extraordinària, serà el de la majoria de membres del Patronat en
primera convocatòria  i  la  concurrència d’un nombre mínim de tres patrons per a la
segona  convocatòria.  El  quòrum  necessari  per  l’adopció  d’acords  en  tots  aquells
assumptes que, bé per Llei o bé per disposició estatutària no requereixin una majoria
qualificada, serà el de la majoria simple dels assistents a la Junta. El quòrum necessari
per l’adopció d’acords en matèria de fusió i extinció de la FUNDACIÓ serà de 3/4 dels
vots del Patronat.

20.3 En vida del President vitalici,  aquest tindrà la facultat  de prendre o rebutjar
individualment qualsevol acord de fusió o extinció de la FUNDACIÓ.
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Article 21.-
21.l El  Patronat  podrà  delegar  part  de  la  seva  labor  a  l’òrgan  auxiliar  que  es
denominarà   Biblioteca Divulgare (nom comercial registrat a favor de la FUNDACIÓ).

21.2 Aquest òrgan estarà constituït per un nombre mínim  de tres membres que poden
ésser  naturals de Catalunya, o d’altres  comunitats  d’Espanya i d’altres  nacionalitats.
El seus nomenaments els farà el Patronat.  No seran pertanyents  al Patronat, i poden
ésser  voluntaris   o  percebre  emoluments.   Els  emoluments  per  a  els  professionals
externs del Patronat i llurs famílies, seran  determinats per un contracte mercantil entre
cadascun d’aquests i la FUNDACIÓ.  

21.3 En  el  cas  de  que  Biblioteca  Divulgare  estigui  constituïda  per  membres  de
diverses nacionalitats,  els  acords   de Juntes podran ésser    proposats   per qualsevol
membre  per mitjà de correu electrònic, i aprovat o rebutjat per el mateix mitjà, amb
signatures escanejades, que posteriorment seran originals  trameses per correu ordinari o
per presència al domicili social de la FUNDACIÓ i en un terme de sis mesos. 

21.4 No hi haurà quòrums.  Els acords necessiten la signatura de conformitat de tots
els  membres  de  la  Biblioteca  Divulgare.  Si  el  nombre  de  membres  es  parell,   el
President tindrà vot diriment. 

21.5 Biblioteca Divulgare es constituirà en Junta Ordinària durant el primer trimestre
de tots els anys, en la qual es redactarà una Memòria de les activitats realitzades en
l’exercici  precedent.   Podrà realitzar-la   en qualsevol  domicili  que  acordin  els  seus
components,  en  preferència  al  domicili  de  la  FUNDACIÓ.  El  membre   que  tingui
residència a Catalunya  un almenys obligadament, el President, serà l’enllaç directe amb
la  FUNDACIÓ  a  la  qual  deurà  informar  de   tots  els  acords  presos  per  Biblioteca
Divulgare. 

21.6 El  nomenament  de  President  i  Secretari  de  Biblioteca  Divulgare,  el  farà  el
President de la FUNDACIÓ.

21.7 L’objectiu de Biblioteca Divulgare, serà el portar a terme el desenvolupament
de les convocatòries a concursos literaris, i molt  especialment en els aspectes de:

a) difondre les convocatòries a concursos,  en les quals hi hagi   l’elecció del tema a
desenvolupar, establert de comú acord amb la FUNDACIÓ;  la indicació que tindran
preferència aquelles  que tinguin un contingut de coherència i afinitat  amb les obres
premiades en concursos antecessors, les quals podran conèixer els concursants per estar
incloses  a la web de la FUNDACIÓ;  i també la indicació que poden  demanar un
índex–guió,  redactat  per  la  mateixa  Biblioteca  Divulgare,  per  a  major  encert  en  la
composició del llibre a escriure.  
b)  seleccionar les obres que es presentin a concurs  valorant-les  en puntuacions  d’un a
deu,  i assenyalant-ne les tres primeres, les quals seran les que el Jurat en cada concurs
haurà de determinar quina és la guanyadora. 
c) que les tres obres finalistes acompleixin les condicions de coherència i afinitat que
l’antecedent apartat  a)  defineix.
d)   actuar  de  connexió entre  fundacions,  en el  cas  de  que les  convocatòries  siguin
patrocinades conjuntament entre la Fundació, i altres entitats obligadament fundacions
que acceptin  les condicions i línia editorial que desenvolupa la Fundació.  
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Article 22.-
22.1    Serà  d’exclusiva  facultat  de  les  Juntes  Extraordinàries:  l’admissió  de  nous
patrons; l’elecció del tema de treball per a cada convocatòria de concursos; l’aprovació
o esmenes al treball elegit per als jurats, desprès que aquests hagin rebut l’informe de la
Biblioteca  Divulgare,  i  els  tres  llibres  seleccionats  com  a  finalistes;  canvis  en  els
Estatuts, el quals si no és per imperatiu de Llei no podran ésser canviats una vegada la
presidència de la fundació no l’exerceixi el president fundador.  Si per imperatius legals
fos imprescindible  un canvi determinat quan  tots el patrons siguin de segona o més
generacions, els canvis es limitarien als aspectes d’obligat compliment per llei. 

22.2      El quòrum necessari per l’adopció d’acords en tots aquells assumptes que, bé
per Llei o bé per disposició estatutària no requereixin una majoria qualificada, serà el de
la majoria simple dels assistents a la Junta.

Article 23.-
23.1      El secretari de les Juntes serà el propi de la FUNDACIÓ, i en la seva absència
actuaria el vice-president o un  vocal assistent, assenyalat per el President de la Junta.

23.2      En vida del president fundador, tindrà signatura per a tots els documents propis
de l’administració i direcció de la Fundació.  Després de la seva mort, la signatura serà
conjunta del President, Vice-president  i el  Secretari del Patronat. 

Capítol VI.-  Patrimoni

Article  24.- El  patrimoni  de la FUNDACIÓ serà  el  resultat  de les aportacions dels
patrons fundadors, i  dels adherits o hereus que es produeixin, en qualsevol quantia i
temps.

El  patrimoni  podrà  també créixer  per  donacions  rebudes d’altres  fundacions,
entitats o persones físiques, i especialment per el traspàs a patrimoni dels percentatges
màxims que la Llei permeti en cada moment, dels ingressos per les rendes netes que
provinguin del patrimoni propi.

Article 25.- La FUNDACIÓ destinarà les rendes i els ingressos del seu patrimoni a:
la realització dels fins fundacionals, havent de destinar al menys el setanta per cent dels
resultats  de  les  explotacions  econòmiques  que  es  desenvolupin  i  qualsevol  altres
ingressos  nets  anuals  que  pugui  obtenir  la  FUNDACIÓ;  la  resta  es  dedicarà,
descomptades les despeses d’administració, a incrementar, la dotació fundacional.

25.2      Fer efectiva la proporció de rendes i ingressos a que es refereix l’apartat anterior
en el termini de tres anys a partir de la seva obtenció, excepte que la legislació vigent en
cada moment permeti efectuar-la en un termini major.

Capítol VII .- Extensió de finalitats fundacionals
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Article  26.- Amb  independència  de  possibles  fusions  amb  altres  fundacions,  la
FUNDACIÓ podrà arribar a acords puntuals amb altres fundacions, bé per una o més
convocatòries del Premi Catalunya Literària Fundació Privada, per tal de dur a terme
convocatòries conjuntes segons els requisits establerts en el següent article. 

Article 27.-  
27.1 La  col·laboració  amb  altres  fundacions  podrà  dur-se  a  terme  mitjançant
contractes de col·laboració que podran ser per a   establir acords puntuals  per a una
convocatòria,  o estables  per a   més convocatòries,    del   Premi  Catalunya  Literària
Fundació Privada. Aquesta col·laboració podrà realitzar-se amb fundacions de qualsevol
país, per a fer convocatòries conjuntes en forma lliurement acordada. En tots el casos
s’haurà de respectar la línia editorial que els llibres premiats vagin marcant,  d’acord
amb la Biblioteca Divulgare.

27.2    En  consideració  a  les  respectives  aportacions  que  es  facin  per  finançar  les
convocatòries  es  permetrà  que  en  les  decisions  que  hagi  de  prendre  la  Biblioteca
Divulgare  hi  participin  almenys  un  membre  de   la  Fundació  col·laboradora.  La
FUNDACIÓ  haurà de   mantenir sempre  la majoria de vots per no perdre el control de
la Biblioteca Divulgare, de forma que si fos necessari s’hauria d’augmentar el nombre
de membres que la Fundació té en la Biblioteca Divulgare. El cost de tots els membres
contractats  per  la  Biblioteca  Divulgare,  si  és necessari,   podrà anar  a  càrrec   de la
FUNDACIÓ. 

27.3    Tot acord amb altres fundacions ha de permetre la resolució del contracte en el
supòsit de que no hi hagi acord en  quant a l’informe emès per la Biblioteca Divulgare
en referència a la coherència d’una obra  escollida com guanyadora d’un Concurs o en
el supòsit de que la FUNDACIÓ  no accepti la validesa de l’informe. 

27.4    La  línia  Editorial  que  preconitza  la  FUNDACIÓ  que  ha  de  marcar  la  seva
trajectòria es la de valorar l’empirisme i també el racionalisme en forma sossegada i
justificant  hagin  existit  i  subsisteixin creences  diverses  en  determinats  ambients,  no
solament en països poc desenvolupats,  sinó als desenvolupats culturalment. Propagar
cultura, la cultura del coneixement es en definitiva l’objectiu de la FUNDACIÓ.

27.5    Quan definim l’objectiu de la FUNDACIÓ com mitjà de promoció de la cultura
catalana, ens   mou la idea  el fet que en el  món   en procés globalització, les polítiques
locals tenen  un molt limitat marge d’actuació, i que per molt encertada que sigui una
actuació  política,  més  d’hora  o  tard  s’haurà  d’adaptar  a  normes  que  dimanaran  de
nivells  de  govern  de  caràcter  internacional  que  aniran  adquirint  preponderància.
Procurant   sempre  que  un  autor  o  coordinador  sigui  català  interessat  en  aquesta
temàtica, creiem que  a l’objectiu genèric de fomentar cultura, hi hem d’afegir que el
desenvolupament   literari  hi  hagi  la  concurrència  d’optants  a  premi  de  renom
internacional,  que donin relleu a l’obra de la FUNDACIÓ  aquesta sí segura de llur
catalanitat. Per això en les convocatòries a concurs, han d’incloure l’oferta d’un  índex
temàtic orientador de la nostra tendència, que conjuntament amb la publicació íntegre
del  llibres  premiats  en  una  web gratuïta,  fomenti  la  producció  d’una   determinada
literatura  coherent i  de caràcter racionalista. En aquest aspecte i considerant la labor de
Biblioteca, considerem que el xoc d’interessos resta salvat.
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27.6   Per a una possible oposició d’interessos entre la FUNDACIÓ,  Patronat, i Patrons,
es consideraran especialment el articles 331-9 h;  332-9; i  312-9 de la llei 4/208 ara
vigent,  o qualsevulla altra en el futur. A part de l’oposició  contemplada en l’article
anterior, tota oposició d’interessos de tipus genèric,  tindrà en compte les normatives
següents:

a)   Legalment,  segons  el  312-9.3  els  membres  del  patronat  tenen  la  obligació  de
comunicar a aquest òrgan de govern qualsevol situació de conflicte directe o indirecte,
que tinguin amb la persona jurídica, en cas de conflicte s’ha de procedir d’acord amb
l’article 312-9. En cas de danys i perjudicis a la FUNDACIÓ per incompliment de la
llei o dels Estatuts o per l’adopció d’un acord lesiu per la FUNDACIÓ per haver-se
generat un conflicte d’interessos que hagi pogut causar un enriquiment injust d’algun
dels  patrons  o  una  gestió  irregular  o  un  incompliment  de  les  seves  obligacions
(establertes  a  l’article  332-8)  aquells  patrons  que  siguin  responsables  poden  ser
denunciats  per  la  FUNDACIÓ davant  el  Protectorat  que podrà  adoptar  les  mesures
oportunes  com per  exemple,  l’exercici  de  l’acció  de  responsabilitat  davant  el  jutge
competent (Article 332-11 de la Llei). 

b)  Tots  el  patrons  i  els  components  de  la  Biblioteca  Divulgare,   s’abstindran  de
participar  en  tipus  de  negocis  i  activitats  financeres  que  puguin  comprometre
l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

c)   Anualment el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflicte d’interessos
que s’hagin produït, i del seu curs.  Aquest informe s’incorporarà con annex als comptes
anuals de cada exercici.. 

d)    El Llibre d’Actes de la FUNDACIÓ, recollirà tot l’acció patronal, que servirà  en el
seu conjunt, com mitjà d’informació per el Protectorat,  o judicial en el cas  de produir-
se un conflicte per acció de persones alienes a la Fundació.  El procediment d’aprovació
de les actes, segons mana l’article 331, 9f) serà el de signar-les  una vegada transcrites
per  el   secretari  de  les  Juntes  Ordinàries   i  Extraordinàries,  al  llibre  d’actes  de  la
FUNDACIÓ. Les esmentades actes s’aprovaran al final de cada sessió o a la propera
Junta que es faci,   com   a primer punt de l’ordre del dia.27.7.  El nomenament de
patrons, hauran d’ésser  acceptats amb la signatura dels nous patrons, en les Juntes de
patrons en les quals s’hagin efectuat.

27.7  D’acord amb l’article 312,9 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, qualsevol patró o membre integrant dels òrgans de decisió de la fundació de
forma directe, o familiar fins a tercer grau, tingui un interès contradictori o oposat als
interessos directes de la fundació, sigui en el desenvolupament de tasques privades o
tasques professionals, haurà d’abstenir-se de la pressa de decisions que es prenguin en
relació  al referit  interès  contraposat.  En  tot  cas  si  s’adopta l’acord en contra de la
referida previsió, s’haurà de comunicar als òrgans màxims de direcció en un període no
superior a trenta dies naturals, als efectes de subsanar-hos o donar els vist-i-plau.

27.8    Els  patrons  o  les  persones  vinculades  familiarment  amb  aquests,  no  podran
subscriure contractes onerosos i patrimonials amb la FUNDACIÓ, sense l’autorització
directa del protectorat per cada un d’aquests actes.
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                  Capítol VIII .- Extinció de la Fundació

Article 28.-  Si per manca de l’atenció necessària del Patronat, o per donar-se alguna de
les  causes  d’extinció  establertes  a  l’ordenament  jurídic  que  estigui  en  vigor,  es  fa
evident que el sistema de convocatòria de premis per a treballs inèdits per promoure
cultura que és l’objectiu de la FUNDACIÓ, no respon a les dotacions econòmiques dels
premis i a la dedicació dels patrons, i també en el cas de manca de patrons interessats en
desenvolupar la labor requerida, es consideraria necessària l’extinció de  la Fundació.
.

Article 29.- L’extinció de la FUNDACIÓ determina cessió global de tots els actius i
passius, la qual han de dur a terme el Patronat i  les persones liquidadores en el seu
moment,  o  si  s’escau,  el  Protectorat.  Aquesta  cessió  global,  una  vegada  determinat
l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, se’n farà donació a una
fundació o entitat sense finalitat de lucre i amb fins similars als de la FUNDACIÓ, i que
accepti adequar els seus Estatuts en forma que hi figuri literalment l’article vint i un dels
presents Estatuts. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats
beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. Si algun patró de la
FUNDACIÓ a extingir tingués interès per a continuar en actiu, es donaria preferència a
la fundació beneficiària de la donació, que acceptés incorporar un o més patrons de la
FUNDACIÓ extingida.

Article 30.- Si no es pot fer una cessió global, es procedirà a la liquidació dels actius i
passius, i a l’haver que en resulti s’hi donarà l’aplicació establerta en l’article anterior.

Si tampoc resultés possible la cessió global del bens de la Fundació, amb les
condicions assenyalades en aquest capítol, el resultat final de la liquidació es destinaria
a una Universitat catalana que volgués administrar-lo i dedicar-lo a establir  beques per
a  estudiants   catalans  de  llengua  anglesa.  Beques  que  tindrien  la  denominació  de
Catalunya Literària seguit del nom de la Universitat . I que en el suposat que arribi a
establir-se aquest idioma com global, les beques haurien de  transformar-se i passar a
ésser beques per a estudis  homologats,  per alumnes privats de mitjans econòmics  per a
seguir-los. 

Article 31.- La FUNDACIÓ té vocació de créixer indefinidament, atenent l’observança
de  les  lleis  que  regulen  aquestes  entitats,   podrà  promoure  fusions  amb  altres
fundacions,  que  tinguin  o  puguin  adoptar  en  forma  i  fons  el  contingut  d’aquests
Estatuts. Particularment quan existeixi una normativa a nivell de la Unió Europea, o a
més ampli àmbit, la FUNDACIÓ laborarà intensament per a desenvolupar una federació
de fundacions que permeti augmentar les  finances  i quantia dels premis, sense pèrdua
de la pròpia identitat de totes elles. 

Article  32.-  Per  la  comunicació  entre  els  membres  del  Patronat  i  entre  els  de  la
Biblioteca Divulgare,  es considerarà acceptable el mitjà de correu electrònic, sempre
quan sigui demanat signat i convertit en PDF per escanejat.

Els elements produïts per aquest sistema hauran d’ésser impresos i conservats en
arxiu separat, numerats correlativament al domicili de la FUNDACIÓ.

11



Clàusula de salvaguarda en favor del Protectorat

En cap cas el previst en aquests Estatuts podrà interpretar-se en el sentit de limitar o
substituir les competències que al Protectorat atribueix l’ordenament jurídic en vigor,
molt especialment en relació amb les autoritzacions, comunicacions o limitacions a les
que la FUNDACIÓ expressament es sotmet.
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