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

Paideia (núm. 2636) i s'inscriu en el Registre de fundacions de la Generalitat de 

Catalunya 

 

 

Relació de fets 

 

1. La Fundació Paideia es va constituir el dia 7 d’abril de 2010 davant del notari de 

Barcelona, senyor Javier Martinez Lehmann, núm. 464 de protocol. En virtut de la resolució 

de la consellera de Justícia de 3 d’agost de 2010 es va inscriure, amb el número 2636, en el 

Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.  

 

2.  D’acord amb l’article 3 dels estatuts la finalitat de la Fundació és promoure la defensa 

dels drets i la dignitat de les persones amb disminució psíquica a través de l'educació, la 

formació, la promoció laboral, l'ocupació, les pràctiques esportives i la integració social, així 

com la sensibilització de la societat i les administracions públiques. Amb aquesta finalitat la 

Fundació crearà, gestionarà o prestarà tots els serveis que consideri necessaris per a 

contribuir a l'enriquiment personal i al benestar de les persones ateses millorant la seva 

qualitat de vida i la de la seves famílies. 

 

3. En la reunió de 12 de gener de 2021, el Patronat de la Fundació va acordar modificar 

l’article 1 dels estatuts, així com aprovar el text refós estatutari. La modificació consisteix en  

el canvi de la denominació de la Fundació, que en endavant serà la de Fundació 1957 Pro 

Persones amb Diversitat Funcional.   

 

4. En data 16 de febrer de 2021, es va presentar la sol·licitud d'aprovació i d'inscripció de la 

modificació dels estatuts, juntament amb l'escriptura pública atorgada el 8 de febrer de 2021 

davant del notari de Barcelona, senyor Valero Soler Martín-Javato, núm. 220 del seu 

protocol, en la qual s'elevà a públic l'acord de modificació i el text refós dels estatuts. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Resolc: 

 

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

 

1r. Aprovar la modificació de l’article 1 dels estatuts de la Fundació Paideia, que en 

endavant es denominarà Fundació 1957 Pro Persones amb Diversitat Funcional, així com el 

text refós de l’articulat, amb la redacció que consta al certificat de l'acta de la reunió del 

Patronat de 12 de gener de 2021, lliurat per la secretària de la Fundació i amb el vistiplau del 

president, formalitzat en l'escriptura pública atorgada el dia 8 de febrer de 2021 davant del 

notari de Barcelona, senyor Valero Soler Martín-Javato, núm. 220 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. 
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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, 03 de març de 2021 

 

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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