CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en qualitat de Secretari General del Patronat de la FUNDACIÓ
INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS,
CERTIFICO:
Que als efectes oportuns de la seva constància al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya,
es detalla a continuació determinat acord adoptat pel Patronat de la FUNDACIÓ INTERNACIONAL
JOSEP CARRERAS.
Que en la Reunió del Patronat celebrada el dia 22 d’abril de 2015, al Gallery Hotel, sota la Presidència
del Excm. Sr. D. JOSEP CARRERAS I COLL i actuant com Secretari el Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló,
la reunió degudament convocada i amb l’assistència personal dels patrons Sr. Josep Carreras i Coll,
Prof. E. Feliu i Frasnedo, Sr. Albert Carreras i Coll, Sr. Ramiro Gimenez i Labrador, Dr. Clarence Dean
Buckner, Dr. Rainer F. Storb, Sr. Marcel Pascual i Forns, Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, Sr. Albert
Carreras i Pérez i Dr. Joan Uriach i Marsal, Dr. Alvaro Urbano i Izpizua, Prof. Jordi Sierra i Gil, Sr. Joaquim
Folch-Rusiñol, i degudament representat el Sr. Lluis Bassat, es va adoptar per unanimitat, entre altres,
el següent acord que transcrivim infra, havent-se aprovat l’Acta de la reunió al finalitzar la mateixa:
PUNT TERCER DE L’ORDRE DEL DIA: Es modifica l’Article 9 dels Estatuts de la Fundació que quedarà
redactat com segueix:
“Article 9
Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.
El patrimoni està integrat:
a) Per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat
d’incrementar la dotació, i
c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de
la Fundació per qualsevol títol o concepte.
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

Als efectes oportuns, estenc la present certificació amb la meva signatura i el vist-i-plau del President del
Patronat de la Fundació, a Barcelona el 22 d’abril de 2015.

Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló
Secretari General

Sr. Josep Carreras i Coll
President

