Proposta d’acord de Junta de Patronat. 22 d’abril de 2015

La Fundació Internacional Josep Carreras s’ha pogut desenvolupar gràcies, fonamentalment, a l’esforç
personal del seu fundador i President. Aquesta dedicació s’ha materialitzat en la realització de més de
200 concerts i activitats benèfiques que han servit per proporcionar solidesa financera a la Fundació i
permetre la seva viabilitat a llarg termini. La voluntat consensuada del Patronat, explicitada amb tercers
en tots els convenis que han instrumentat legalment aquests actes, és la de destinar els fons recaptats
al Fons Fundacional, ampliant la dotació constitutiva, en aplicació del que permet la legislació vigent
(article 331-5 de la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, modificada per la Llei
7/2012) i de l’article 13.1 dels nostres Estatuts.

La Fundació també ha complert sobradament amb el requeriment legal de destinar a les finalitats
fundacionals el percentatge de ingressos que la legislació dicta. És més, l’Article 333-2, apartat 2 de la
Llei 4/2008 estableix clarament que els fons captats que es destinen a incrementar la dotació no entren
en el càlcul del percentatge d’aplicació obligatòria.

Per tant, en congruència amb la identitat de la Fundació i en senyal de reconeixement a la tasca ingent
desenvolupada pel Sr. Josep Carreras, procedeix consolidar de manera formal i expressa la seva
aportació materialitzant aquesta voluntat en un article dels Estatuts de forma que quedi oficialitzada i
protocol·litzada amb caràcter permanent.

De forma complementària, és aconsellable integrar en el Fons Fundacional dues addicions als fons de la
Fundació realitzades amb expressa voluntat de permanència. La primera neix de la fusió amb la Fundació
Farreras Valentí esdevinguda l’any 2009. Integrar el cabdal fusionat en el Fons Fundacional és també
una manera de perpetuar l’agermanament realitzat i dona continuïtat a la magnífica labor que va portar a
terme aquesta entitat, sent fídels a l’esperit de la fusió. En segon lloc, la fundació germana “Friends of the
José Carreras International Leukaemia Foundation”, en fase de progressiva liquidació, va voler fer
beneficiària la nostra entitat dels recursos captats als Estats Units, majoritàriament també fruit d’activitats
benèfiques del Sr. Carreras en aquell país.

Atenent a les consideracions prèvies, es proposa l’adopció el següent acord:

Es modifica l’Article 9 dels Estatuts de la Fundació, “Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques”,
afegint el següent paràgraf

“El Fons Fundacional queda establert en la xifra de 22.593.524,15 €. El Patronat no pot portar a terme
actes de disposició ni compromisos econòmics que impliquin la reducció del Fons Fundacional. Aquest
patrimoni queda reservat a preservar la continuïtat a llarg termini de la Fundació”

