
 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 1/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 2/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 3/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 4/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 5/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 6/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 7/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 8/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 9/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 10/ 10

Data: 06/07/2022

Amb el codi segur de verificació X1224S93298473q es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

 

 
 
 

Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de 
març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més av all, 
s’aprov a i s’inscriu aquesta modif icació d’estatuts de la Fundació que 

tot seguit s’esmenta, en el Registre de f undacions de la Generalitat de 
Cataluny a. 

 Nom de la Fundació  

Fundació de Protecció Social Antonius Musa 

 Núm. d’inscripció 3138 

 Data Resolució 04/07/2022 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals  

Data 06 de juliol de 2022 
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Resolució per la qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació de 

Protecció Social Antonius Musa (núm. 3138) i s'inscriu en el Registre de fundacions 

de la Generalitat de Catalunya 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Relació de fets 

 
1. La Fundació de Protecció Social Antonius Musa es va constituir el dia 24 d’abril de 2019, 

davant del notari de Tarragona, senyor José Manuel Valiente Cabadés, núm. 705 de 
protocol. En virtut de la resolució de 6 d’agost de 2019 del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques (per delegació de la persona titular del Departament de Justícia, 

segons Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC 7371, de 17.5.2017), es va 
inscriure, amb el núm. 3138, en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. D’acord amb l’article 5 dels estatuts, la Fundació té per objecte: a) Concedir beques a 

persones o entitats humanitàries, catalanes, estatals o internacionals, tot col·laborant en 
la formació professional dels becaris; concedir ajudes gratuïtes a persones 
econòmicament necessitades, amb la finalitat d'atendre o de contribuir a l'atenció de les 
despeses de llur formació en la medicina i la gestió sanitària. b) La promoció, 
col·laboració i participació en la protecció social dels metges jubilats, malalts invàlids, 
vidus/vídues, fills disminuïts físics o psíquics, i orfes de metges o situacions anàlogues i 
similars destinades a la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i/o familiar. c) 
La concessió de premis, beques i ajuts destinats a la realització d'estades de 
col·laboració de metges en projectes de cooperació internacional. d) La concessió de 
premis, beques i ajuts destinats al desenvolupament i ajuda a la formació dels 
professionals que ingressin en els programes específics per a la formació de metges 
especialistes i/o metges interns residents, segons la especialitat mèdica de la que es 
tracti en cada cas. e) La prestació d'ajudes i subvencions i altres prestacions orientades a 
promoure el benestar i la qualitat de vida per mitjà de activitats de protecció i prevenció 
de la salut dels metges i/o els seus familiars. Aquesta finalitat es durà a terme amb 
l'atorgament de ajudes i prestacions econòmiques periòdiques o úniques que podran ser 
totals o complementàries i, en el seu cas, per mitjà de la promoció d'activitats concretes 
de promoció i prevenció de la salut dels metges i/o els seus familiars. f) La promoció i 
execució de mesures encaminades a la millora de les situacions de dependència i a la 
conciliació de la vida familiar dels metges i/o dels seus familiars. Aquesta finalitat es durà 
a terme per mitjà de ajudes i mesures encaminades a millorar aquelles situacions que 
afectin a la autonomia personal i familiar de situacions vinculades a problemes de salut i/o 
socials i a la conciliació i ajuda familiar. g) Qualsevol altre que el Patronat consideri com a 
oportuna per el millor compliment de les finalitats pròpies de la fundació, així com les 
relacionades amb les activitats senyalades. Tanmateix, farà concerts amb altres entitats 
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amb finalitats anàlogues, sempre i quan es respectin les finalitats essencials de la 
fundació.  
 

3. En la reunió que va mantenir el dia 17 de novembre de 2021, el Patronat de la Fundació 
va acordar modificar els articles 11.2 i 17 dels estatuts. Les modificacions consisteixen en 
el canvi de l’exercici econòmic (art. 11.2) i en la modificació de la forma de designació 
dels seus membres (art. 17). 

4. En data 11 de febrer de 2022, es va presentar la sol·licitud d’aprovació i inscripció de la 
modificació dels estatuts, juntament amb l’escriptura pública atorgada el dia 27 de gener 

de 2022 davant de la notària de Tarragona, senyora María Sáenz de Santa María García, 
núm. 243 del seu protocol.  

 
5. En data 25 de juny de 2022, es va completar la documentació necessària per aprovar i 

inscriure la modificació d’estatuts de la Fundació de Protecció Social Antonius Musa. 
 
 
Fonaments de dret 

 
1. Els articles 335-1 i 336-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant, CCC), 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. L’article 336-2.1 del CCC, en relació amb l’article 336-2.2, apartats b) i e), del mateix cos 
legal, segons els quals el Protectorat, dins les seves funcions específiques, ha de vetllar 
perquè se satisfaci l’interès general propi de les fundacions i es compleixin les finalitats 

fundacionals i, per tant, perquè es respectin la voluntat de les persones fundadores i les 
disposicions legals i estatutàries. 
 
3. L’article 315-2.b del CCC, d’acord amb el qual en el Registre de fundacions s’ha de deixar 

constància, entre altres documents, dels estatuts i els acords de modificació. 
 
4. L’ordenació del procediment s’ha fet d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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 estableixen la Llei i els estatuts, i no contradiu la voluntat 
fundacional. 
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Resolució 

 

Per tot això, amb l’informe previ del Servei d’Associacions i Fundacions, resolc: 
 
1r. Aprovar la modificació dels articles 11.2 i 17 dels estatuts de la Fundació de Protecció 
Social Antonius Musa, en els termes que consten en el certificat de l’acord pres pel Patronat 
de la Fundació el dia 17 de novembre de 2021, lliurat per la secretària amb el vistiplau del 
president i protocol·litzat en l’escriptura pública atorgada el dia 27 de gener de 2022 davant 
de la notària de Tarragona, senyora María Sáenz de Santa María García, núm. 243 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 davant de l’òrgan damunt esmentat. 
 
 

 

Ref .: EHV / EHV 

Barcelona, 04 de juliol de 2022 
 
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 
Per delegació (Resolució  JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC  8388, de  16.4.2021) 

 
Joan Ramon Casals i Mata   
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