Concorda fidelment amb el seu original que, sota el
número
i data indicat, obra en el meu protocol
general,
on
queda
anotada.
1
Jo,
el
Notari
autoritzant, expedeixo la present copia a utilitat
de la Fundació representada, lliurada en cinc folis
de paper exclusiu per a documents
notarials,
el
present
i els quatre
anteriors,
correlatius
en
ordre i de la mateixa serie.
Barcelona, a trenta
de juliol de dos mil tretze. Dono Fe.--------------
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Faig constar que per la Resoluci6 del director general de Dret i
d'Entitats Jurídiques
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Nom de la Fundació
Fundaci6n Privada de Educaci6n Médica y de las Ciencias de la Salud

¡:~

Núm, d'inscripci6

1766

ilti

8

'*

Data Resolucl6 02109/2013
La Responsable de publicitat registral
Data 03 d'octubre de 2013
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de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Referencia:

23317/2013

Assumpte:

Modificació d'estatuts

(LMM)

Reg. sortida:

0547/16954/2013

Data reg. sortida:

04/10/2013 11:42:00

Sra. Mar Iglesias Fuentes
Carrer Dipütació, 273, 1r 1a
08007 Barcelona
(Barcelonés)

Senyora,
Em plau trametre-us una fotocopia compulsada de la Resoluqió per la qual el director
general de Dret i d'Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de
13.3.2013), ha resolt I'expedient 23317/2013, sobre la modificació d'estatuts de la
Fundación Privada de Educación Médica y de las Ciencias de la Salud (núm. inscripció
1766). Així mate ix us adjuntem una copia auténtica de I'escriptura de modificació
d'estatuts, atorgada el dia 29 de juliol de 2013 davant elnotari de Barcelona senyor
Salvador Carballo Casado, núm. 965 del seu protocol, amb la diligéncia que ha estat
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Atentament,
Responsable de publicitat registral
M. Cinta Sánchez Bisbal
Barcelona, 03 d'octubre de 2013
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Oocument: y0401 F76049t684
Oocument electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de ¡'Agencia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tecniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestacions de yoluntat en suport informatic del Registre Electrónic de la
Oirecció General de Oret i Enmats Juridiques del Oepartament de Justicia de la Generalitat de Catalunya''Aquest document es pot consuttar a la web http://www.gencat.catljusticialentttatsjuridiques/consulta
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de Catalunya
Departament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques
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Resolució

----

\:~,?t;~¡t'nya

per la qual s'aprova

la modificació

i adap-tac'pattfe,ls.=,

Fundación Privada de Educación Médica y de las Ciencias de la Salud
s'inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

,

!p m. 1766) i

Relació de fets
1. La Fundación Privada de. Educación Médica y de las Ciencias de la Salud es va constituir
el dia 29 de juliol de 2002 mitjanyant
Barcelona

senyor

Salvador

Carballo

I'escriptura

Casado,

pública autoritzada

pel notari de

núm. 1927 del seu protocol. Aquesta

escriptura va ser modificada per I'escriptura pública autoritzada pel mateix notari, en data
25 de novembre

de 2002, núm. 2653 de protocol.

En virtut de la Resolució de la

consellera de Justicia i Interior de 3 de mary de 2003 es va inscriure, amb el número
1766, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
2. D'acord amb I'article 3 deis seu s estatuts, la Fundació té per objecte fomentar tot tipus
d'activitats adreyades a la millora de la formació deis professionals de les ciencies de la
salut.
3. En la reunió de 5 de febrer de 2013, el Patronat de la Fundació va acordar modificar els
articles 5 i 11 deis estatuts. Les modificacions consisteixen en el següent:
Article 5. Es modifica

el domicili de la Fundació,

que era a Gran Via de les Corts

Catalanes, 517, 7e 2a, i pass a a ser al carrer Casanova, 143, ambdós de Barcelona.
Article 11. Es modifica la durada del mandat de patró que passa a ser de 5 anys.
4. En data 5 d'agost de 2013 es va presentar la sol. licitud d'aprovació i inscripció de la
modificació del text estatutari, juntament amb I'escriptura pública atorgada el dia 29 de
juliol de 2013 davant el notari de Barcelona senyor Salvador Carballo Casado, núm. 965
del seu protocol.

Fonaments de dret
1. Els articles 335-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant, CcCat), pels quals el
Protectorat de la Generalitat sobre les Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els
acords de modificació deis estatuts de les fundacions segons les dades que li consten, la
conveniencia manifestada pel Patronat i el maxim respecte a la voluntat fundacional.
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Document:

P0405170d69J537

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de I'Agéncia Catalana
de Certificaci6. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius
i de les manifestacions
de voluntat en suport informátic del Registre Electrónic de la
Direcci6 General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultar a la web http://www.gencat.caVjusticia/entitatsjurídiques/consulta
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2. L'article 336-2.1 del CcCat, en relació amb I'article 336-2.2, ap~litaJsb'j"e; del
legal, segons els quals el Protectorat, dins les seves funcions especIfiques,
perqué se satisfaci I'interés general propi de les fundacions

i es compleix'

les finalitats

fundacionals i, per tant, perqué es respectin la voluntat de les persones fundadores
disposicions legals i estatutaries.

i les

3. L'article 315-2.b del CcCat, d'acord amb el qual en el Registre de Fundacions s'ha de
deixar constancia, entre altres documents, deis estatuts i els acords de modificació.
4. L'ordenació del procediment s'ha fet d'acord amb la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim
jurídic i de procediment de les administracions
26 de novembre, de régim jurídic
administratiu comú.

públiques de Catalunya, i la L1ei 30/1992, de

de les administracions

públiques

i del procediment

5. L'expedient de modificació d'estatuts ha estat promogut per una persona legitimada i s'ha
aportat la documentació necessaria per iniciar-lo i resoldre'l.
6. La modificació deis estatuts de la Fundació ha estat acordada de conformitat amb els
requisits obligatoris
fundacional.

que resulten

de la L1ei i deis estatuts

i no contradiu

Per tot aix6, amb I'informe previ del Servei de Registre i Assessorament
Privat,

la voluntat

d'Entitats de Oret

Resole:
1r. Aprovar la modificació

deis articles 5 i 11 deis estatuts de la Fundación

Privada de

Educación Médica y de las Ciencias de la Salud, amb la redacció que consta al certificat de
la reunió del Patronat de 5 de febrer de 2013, lliurat per la secretaria amb el vistiplau del
president, protocol'litzat en I'escriptura pública atorgada el dia 29 de juliol de 2013 davant el
notari de Barcelona senyor Salvador Carballo Casado, núm. 965 del seu protocol.
2n. Ordenar la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de
I'acte aprovat per aquesta Resolució.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa,

la persona interessada

hi podra

interposar, amb caracter potestatiu, recurs de reposició davant del director general de Oret i
d'Entitats Jurídiques, en' el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, ambdós terminis a comptar de I'endema de la seva notificació.
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Document:

P0405170d69J537

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de I'Agencia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tecniques de signatura electrónica deis
actes administratius
i de les manifestacions de voluntat en suport informatic del Registre Electrónic de la
Oirecció General de Oret i Entitats Jurídiques del Oepartament de Justicia de la Generalitat de Catalunya':
Aquest document es pot consultaí1a la web http://www.gencat.catljusticia/entitatsjuridiques/consulta
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'Transcorregut

un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se n'hagi

notificat la resolució, es podra entendre desestimat i es podra interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos a comptar de I'endema que es produeixi I'acte
presumpte desestimatori del recurs davant I'órgan damunt esmentat.

Barcelona, 02 de setembre de 2013
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques
Per delegació (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 13.3.2013)
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Document:
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P0405170d69J537

Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb cerlificats de I'Agéncia Catalana
de Cerlificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius
i de les manifestacions de voluntat en suporl informatic del Registre Electrónic de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Deparlament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultapa la web http://www.gencat.calljusticia/entitatsjuridiques/consulta
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(MPH)

Reg.sortida:
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Oata reg.sortida:

'26/09/201312:25:00
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Sra. Mar Iglesias Fuentes
Fundación Privada de Educación Médica y de las Ciencias de la Salud
Carrer Diputació , 273, 1r 1a
08007 Barcelona
(Barcelonés)

Senyora,
Un cop examinada la documentació presentada en data 28/08/2013, referent a la
Fundación Privada de Educación Médica y de las. Ciencias de la Salud, inscrita en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1766, us
comunico que de la delegació de facultats que consten en I'escriptura pública autoritzada
pel notari de Barcelona senyor Salvador Carballo Casado en data 29 de juliol de 2013,
núm. 965 de protocol, se n'ha deixat constancia en el Registre de Fundacions.
Atentament,
Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández
Barcelona, 26 de setembre de 2013
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Document: 80430s74n91e70C
Document electr6nic administratiu garantit amb signatura electr6nica amb certificats'de I'Agéncia Catalana
de Certificaci6. La politica de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informátic del Registre Electr6nic de la
Direcci6 General de Dret i Enmats Juridiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consu~ar a la web http://WoNW.gencat.catljusticialentnatsjuridiques/consulta
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Referencia:

23318/2013

Assumpte:

6rgaris de govem .

(eME)

Reg. sortida:

0541/16541/2013

Data reg. sortidá:

26/09/2013 12:36:00

Sra. Mar Iglesias Fuentes
Fundación Privada de Educación Médica y de las Ciencias de la Salud
Carrer Diputació , 273, 1r 1a
08007 Barcelona
.
(Barcelonés)
Senyora,
Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició del Patronat de la
Fundación Privada de Educació'n Médica y de las Ciencias.de la Salud (núm. 1766) que
ens heu fet saber mitjanc;ant la documentació presentada.
En conseqüéncia, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de
Fundacions de la Generalitat és la següent:
President
Arcadi Gual Sala
A renovar: 05/02/2018
Vicepresident
Amando Martín Zurro
Indefinit
Secretaria
María Nolla Domenjo
A renovar: 05/02/2018
Vocal
Col'legi Oficial de Metges de Barcelona
representat pel senyor Helios Pardell Alenta
Indefinit
Vocal
Jordi Palés Argullós
Indefinit
Vocal
Joan Prat Corominas
Indefinit
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Document: V0406s74J72e52H
Document electrónic administratiu garantit amb signatura electrónica amb certificats de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informatic del Registre Electrónic de la
Direcció General de Dret i Entitats Juridiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya':
Aquest document es pot consultar a la web htlp://www.gencat.catljusticialentitatsjuridiques/consulta
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Vocal
Felipe Carlos Rodríguez de Castro
Indefinit
Vocal
Josep Roma Millán
Indefinit
Vocal
Joan Viñas Salas
A renovar: 05/02/2018
Vocal
Lucas de Toca Zabala
A renovar: 05/02/2018
Atentament,
Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa
M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 25 de setembre de 2013
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Document: V0408s74J72e52H
Document eleclrónic administratiu garantit amb signatura eleclrónica amb certificats de l'Agéncia Catalana
de Certificació. La politica de signatura aplicable és 'Condicions técniques de signatura electrónica deis
acles administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informatic del Registre Eleclrónic de la
Direcció General de Dret i -Entitatl! Juridiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya'."
Aquest document es pot consultai! a la web http://www.gencat.caVjusticia/entitatsjuridiques/consu~a

