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Resolució per la qual s'aprova la modificació dels estatuts de la fundació 

Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (núm. 1898), i 

s'inscriu en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya 

 

Relació de fets 

 

1. La fundació Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada, es va constituir el 

dia 31 de juliol de 2003 mitjançant l’escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, 

senyor Luis Sampietro Villacampa, núm. 2656 del seu protocol. En virtut de la Resolució de 

la consellera de Justícia i Interior de 10 de novembre de 2003 es va inscriure, amb el 

número 1898, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.  

 

2. D’acord amb l’article 9 dels estatuts, la finalitat de la Fundació és l'educació superior 

mitjançant la realització de les funcions següents: a) L'elaboració dels Estatuts de la 

Fundació i Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat, així com la resta de 

normes de règim intern. b) L'elecció, designació i remoció dels corresponents òrgans de 

govern i representació. c) La creació d'estructures específiques que actuen com a suport de 

la investigació i de la docència. d) L'elaboració i aprovació dels plans d'estudi i investigació i 

d'ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida. e) La selecció, formació i 

promoció del personal docent i investigador i d'administració i serveis, així com la 

determinació de les condicions en què s'han de desenvolupar les seves activitats. f) 

L'admissió, règim de permanència i verificació de coneixements dels estudiants. g) 

L'expedició dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i dels seus 

diplomes i títols propis. h) L'elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i 

l'administració dels seus béns. i) L'establiment i modificació de les seves relacions de llocs 

de treball. j) L'establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i 

desenvolupament de les seves finalitats institucionals. k) Qualsevol altra competència 

necessària per a l'adequat compliment de les funcions de la Universitat al servei de la 

societat. 

 

3. En la reunió que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2020, el Patronat de la Fundació va 

acordar modificar els articles 5, 8, 12, 19, 21 i 23, suprimir el contingut de l’article 28 dels 

estatuts, renumerar l’articulat, així com aprovar el text refós, afegint el contingut dels articles 

18, 19 i 21 del text refós. Les modificacions consisteixen en el següent: 

 

- Article 5. S’afegeix la formulació “d’acord amb el seu ideari”. 

 

- Article 8. S’afegeix la formulació segons la qual es demana als membres que 

respectin i prestin la seva col·laboració a l’ideari. 
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- Article 12. S’afegeixen les clíniques universitàries i els serveis universitaris com a 

integrants de la Universitat Internacional de Catalunya. 

 

- Article 19 dels estatuts, corresponent a l’article 22 del text refós. Es contempla l’edat 

de 80 com a edat màxima per poder ostentar la condició de patró. D’altra banda es 

contempla que el Reglament, en el seu cas, serà aprovat pel Patronat. 

 

-  Article 21 dels estatuts, corresponent a l’article 24 del text refós. S’afegeix que la 

Junta de Govern vetlla pel compliment dels principis de l’ideari. 

 

- Article 23 dels estatuts, corresponent a l’article 26 del text refós. S’afegeix que el 

rector proposa a la Comissió Executiva del Patronat el nomenament i cessament del 

secretari general i el gerent. 

 

- Es suprimeix el contingut de l’article 28 dels estatuts, relatiu a l’administrador. 

 

- S’afegeix el contingut dels articles 18, 19 i 21 del text refós, relatius, respectivament, 

a les clíniques universitàries, als serveis universitàries i a col·legialitat, característica 

primordial de la tasca de govern de la Universitat Internacional de Catalunya. 

 

4. En data 12 de novembre de 2020, es va presentar la sol·licitud d'aprovació i d'inscripció 

de la modificació dels estatuts, juntament amb l'escriptura pública atorgada el dia 9 de 

novembre de 2020 davant del notari de Barcelona, senyor Luis Sampietro Villacampa, núm. 

1670 del seu protocol, en la qual s'elevà a públic l'acord de modificació estatutària, així com 

el text refós de l’articulat. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 335-1, 336-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya, pels quals el Protectorat de la 

Generalitat sobre les Fundacions Privades ha d'examinar i resoldre els acords de 

modificació dels estatuts de les fundacions segons les dades que li consten, la conveniència 

manifestada pel Patronat i el màxim respecte a la voluntat fundacional. 

 

2. La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

4. La conveniència per a l'interès de la Fundació de la modificació acordada ha estat 

suficientment acreditada. 
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5. L'expedient de modificació d'estatuts ha estat promogut per una persona legitimada i s'ha 

aportat la documentació necessària per iniciar-lo i resoldre'l.  

 

6. La modificació dels estatuts de la Fundació ha estat acordada de conformitat amb els 

requisits obligatoris que resulten de la Llei i dels estatuts, no contradiu la voluntat 

fundacional i s'ajusta al que estableix el llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. 

 

Resolució 

 

Per tot això, amb l’informe previ del Servei d’Associacions i Fundacions, resolc: 

 

1r. Aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Universitat Internacional de 

Catalunya, Fundació Privada, així com aprovar el text refós de l’articulat, amb la redacció 

que consta al certificat de l'acta de la reunió del Patronat de 14 de juliol de 2020, lliurat per la 

secretària de la Fundació amb el vistiplau del president i formalitzat en l'escriptura pública 

atorgada el 9 de novembre de 2020 davant del notari de Barcelona, senyor Luis Sampietro 

Villacampa, núm. 1670 del seu protocol. 

  

2n. Ordenar la inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya de 

l'acte aprovat per aquesta Resolució. 

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi podran 

interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, 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 Justícia de Catalunya, ambdós terminis 

a comptar de l’endemà de la seva notificació. 

 

Una vegada transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que 

se n’hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà que s’hagi 

produït l’acte presumpte desestimatori del recurs, davant l’òrgan damunt esmentat. 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2020 
 

 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017) 

 
Xavier Bernadí i Gil   
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