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I. DENOMINACIÓ

La present fundació es denominarà “FUNDACIÓ MATA DE JONC” i es regirà per la legislació 
aplicable en cada cas a les fundacions domiciliades a les Illes Balears, pels presents Estatuts i per 
la resta de disposicions aplicables.

II. PERSONALITAT JURÍDICA

La Fundació té personalitat jurídica pròpia, caràcter permanent i plena capacitat jurídica i d'obrar, 
sense altres limitacions que les que expressament assenyalen les lleis o els presents Estatuts. 

En conseqüència, podrà, amb caràcter enunciatiu i no limitador, sense prejudici en el seu cas, de 
l'obtenció d'autoritzacions administratives precises, adquirir, conservar, posseir, disposar, 
transmetre i establir qualsevol càrrega sobre béns immobles i mobles, i drets; realitzar tot tipus 
d'actes i contractes; i transigir i acudir a la via governativa o judicial, exercitant tota classe 
d'accions i excepcions davant Jutjats, Tribunals i Organismes públics i privats.

 



III. OBJECTE I FINALITAT

Per tal de donar compliment als seus objectius, la Fundació es dedicarà a promoure, finançar, 
subvencionar, desenvolupar o divulgar tot tipus d'activitat de les quals s'avengui amb els trets 
d'identitat de l'Escola Mata de Jonc i desenvolupats en el projecte educatiu de centre. Aquests 
objectius són: la defensa de la llengua catalana, l'aconfessionalitat, el pluralisme i els valors 
democràtics, la coeducació, la conservació del medi, la innovació pedagògica i el compromís social.

El present objecte fundacional es desenvoluparà dins el territori de les Illes Balears.

En l'exercici de les seves funcions, la Fundació podrà concedir premis i beques; celebrar actes, 
organitzar exposicions, concerts, cursos i seminaris; crear i explotat establiments culturals; editar 
publicacions, concertar acords i intercanvis amb universitats, institucions i centres espanyols i 
estrangers; i de manera general, dur a terme quantes accions puguin conduir a la millor obtenció 
de les seves finalitats.

L'enumeració de medis que s'estableix en el present article per al compliment del fins, no implica 
una obligació d'atendre'ls a tots, ni en dóna cap ordre de prelació.

IV. LLIBERTAT D'ACTUACIÓ

La Fundació, d'acord amb les seves circumstàncies de cada moment, tendrà total llibertat per a 
projectar la seva actuació cap a qualsevol de les finalitats expressades a l'article anterior, segons 
els objectius concrets que, a judici del patronat, resultin prioritaris.

V. DOMICILI

El domicili de la Fundació s'estableix a Palma, C/ Son Espanyolet, 49 i podrà ser canviat per acord 
del patronat, qui també podrà establir dependències, delegacions, oficines, corresponsals o 
representants.

VI. CAPITAL

El capital de la Fundació és d'UN MILIÓ DE PESSETES (1.000.000 de ptes.-) aportats pels fundadors 
en l'Escriptura de Carta Fundacional. També formaran part del capital l'increment del Fons Propis 
que experimenti la Fundació com a conseqüència de les seves activitats, rendes, subvencions, 
donatius i herències rebudes.

VII. PATRIMONI

El patrimoni fundacional pot estar constituït per tota classe de béns i drets, radicats en qualsevol 
lloc del món.

VIII. NORMES REGULADORES DEL PATRIMONI

a) Donatius i herències

Els donatius, herències i llegats es destinaran a incrementar el capital fundacional o directament a 
la realització de les finalitats fundacionals, segons determini el donant o causant. A falta de tals 



determinacions, decidirà el patronat segons cregui oportú.

b) Béns i rendes

Els béns i rendes de la Fundació s'entendran afectes i adscrits, d'una manera directa i immediata, 
sense interposició de persones o autoritat alguna, a la realització del fins fundacionals.

L'adscripció del patrimoni fundacional a la consecució dels fins de la Fundació té caràcter comú i 
indivisible, això és, sense assignació de part o cotes, iguals o desiguals de capital i rendes de la 
Fundació a cadascú d'ells. En conseqüència, la Fundació no podrà ser obligada a dividir o distribuir 
el seu capital o rendes entre els diferents objectius que persegueix ni aplicar-los a un determinat 
d'ells.

c) Alteracions patrimonials

La Fundació podrà, en tot moment, i quantes vegades hagi de menester, efectuar les modificacions 
del capital fundacional, amb la finalitat d'evitat que aquest, tot i mantenir el seu valor nominal, es 
redueixi en termes efectius.

d) Control del patrimoni

Per tal d'assegurar la conservació dels béns que constitueixen el capital de la Fundació, 
s'observaran les següents regles:

Els béns immobles i drets reals s'inscriuran a nom de la Fundació en els corresponents Registres de 
la Propietat.

Els valors, metàl·lic i demés béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsits i 
qualsevol altre document acreditatiu del domini, possessió, ús, o qualsevol altre dret de que sigui 
titular la Fundació, serà custodiat en la forma que acrediti el patronat.

Tots els béns de la Fundació s'inventariaran en un Llibre -Registre del Patrimoni que estarà a càrrec 
del Tresorer en el que es consignaran l es circumstàncies necessàries per a la seva identificació.

Cada any el patronat ordenarà que es practiqui una auditoria de comptes sobre els Estats 

Financers de la Fundació. 

IX. EL PATRONAT

a) Apoderament del Patronat

La representació, administració, govern i disposició dels béns fundacionals es confia de manera 
exclusiva al Patronat, sense perjudici de les delegacions que el mateix pugui efectuar d'acord amb 
els presents Estatus, sempre dins de les limitacions assenyalades en les lleis aplicables al cas.

Amb independència de les facultats que les lleis concedeixen a l'Administració Pública en l'exercici 
de les funcions del Protectorat, es prohibeix expressa i formalment que persona o organisme de 
qualsevol tipus, qualsevol que sigui el títol que invoqui, assumeixi o intervengui en funcions de la 
Fundació, o dels seus òrgans, i, en tot cas, els seus actes es tendran com a nuls de ple dret i seran, 
per tant, ineficaços.

b) Membres del Patronat

El Patronat de la Fundació es compon d'un mínim de 3 membres i un màxim de 18, elegits seguint 
les regles que es diran a continuació. El primer Patronat es anomenat pels Fundadors. Les 
successives renovacions del Patronat s'efectuaran d'acord amb el que es descriu a continuació:

De 2 a 9 membres seran escollits d'entre professionals de l'ensenyament docent i no docent de 
l'Escola Mata de Jonc. L'elecció correspondrà al Patronat sortint.



De 2 a 9 membres seran escollits d'entre les persones que, directa o indirectament, hagin donat 
suport econòmica i/o personalment en major mesura a la Fundació durant els últims 3 anys. 

L'elecció correspondrà al Patronat sortint. 

En el cas del Primer Patronat, aquests membres seran 8 i seran escollits pels Fundadors, 
conservant la paritat indicada anteriorment.

c) Caràcter del càrrec de Patró

Els patrons exercitaran les seves funcions amb independència, sense limitacions. En conseqüència, 
en l'adopció de les seves resolucions o acords de tot gènere, no se'ls podrà imposar el compliment 
d'altres requisits que els expressament disposats a aquests Estatuts o els establerts amb caràcter 
de Dret necessari a l'Ordenament Jurídic.

d) Remuneració dels càrrecs

El càrrec de patró és rigorosament gratuït. Els membres del Patronat tendran exclusivament dret a 
ser reemborsats de les despeses de desplaçaments en que hagueren incorregut per assistir a les 
reunions i d'aquelles altres despeses ocasionades com a conseqüència de desenvolupar una missió 
confiada en nom i interès de la Fundació.

e) Duració del càrrec de patró

Els patrons seran designats per un termini de 3 anys, poden ser elegits indefinidament.

En cas de mort, renúncia o incapacitat d'algun dels membres del Patronat i sempre que les 
restants no cobrissin el número mínim previst en els articles anteriors, la seva vacant haurà de ser 
forçosament coberta.

f) Càrrecs en el sí del Patronat

Dins el Patronat, els seus membres ostentaran els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, 
Tresorer i Vocals, per elecció d'entre ells mateixos. El càrrec del Tresorer podrà ser acumulat a 
qualsevol altre. El càrrec de Secretari podrà recaure en persona que no sia patró, però en tal cas, 
tendrà veu però no vot el el Patronat.

X. ELS CÀRRECS DEL PATRONAT

1. El President i Vicepresident

El President del Patronat dirigirà les reunions del mateix i ostentarà la representació de la Fundació 
i totes les demés facultats que assenyalen els presents Estatuts per el Patronat en l'article XI, tret 
de les que no puguin ser legalment delegades.

En cas d'absència o impossibilitat del President serà substituït pel Vicepresident amb idèntiques 
funcions i facultats.

El President del Patronat tendrà les següents funcions:

Representar a la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, i davant l'Administració 
Estatal, Autonòmica, Provincial i Municipal, Autoritats, centres i dependències de l'Administració; 
Jutjats i Tribunals, corporacions, organismes, societats, bancs, inclòs al Banc d'Espanya i Banca 
Oficial, persones físiques o jurídiques de tota classe, nacionals o estrangeres, exercitant tots els 
drets, accions i excepcions i seguin per tots els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos, tots 
els procediments, expedients, reclamacions i judicis que interessin a la Fundació i atorgant a tal 
efecte els poder que estimi necessaris.



Convocar les reunions del Patronat, dirigir-les i resoldre els empats que en les mateixes es 
produeixin amb el vot de qualitat.

Fixar la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació, dins de les 
línies generals establertes pel Patronat.

Acordar la constitució de les Comissions tècniques, o d'assessorament, així com els Tribunals i 
Jurats, que en el seu cas, puguin requerir les activitats de la Fundació.

Anomenar i separar al personal directiu, tècnic, administratiu i subaltern que hagi de prestar els 

seus serveis a la Fundació. 

2. El Secretari

Correspon al Secretari del Patronat, amb el Vist i Plau del President, la autorització de les actes de 
les reunions del Patronat i l'expedició de tota classe de certificacions dels acords i del contingut 
dels llibres i documents de la Fundació. Així mateix, correspon al Secretari la custòdia del Llibre 
d'Actes de la Fundació en el qual seran transcrites totes elles correlativament per ordre de dates, 
signades pel President i Secretari.

En cas d'absència o impossibilitat, el Secretari serà substituït per idèntiques funcions i facultats per 
un patró designat pel propi Patronat.

3. El Tresorer

Correspon al Tresorer la custòdia dels béns de la Fundació, dur els llibres de comptabilitat i 
preparar els estats de comptes i balanços que el Patronat determini. Especialment durà el Llibre-
Registre del Patronat de la Fundació en la forma prevista en l0'article 7.4 d'aquests estatuts.

4. Els Vocals

Els restants membres del Patronat seran els Vocals. Cada un d'ells podrà ostentar les facultats 
solidàries o mancomunades que, en cada un dels casos, el Patronat l'atorgui.

XI. LES REUNIONS DEL PATRONAT

1. Convocatòria

Les reunions de Patronat seran convocades pel Secretari, a instàncies del President, o del 30% dels 
membres del Patronat.

La convocatòria s'efectuarà per qualsevol mitjà escrit, indicant l'Ordre del dia de la reunió, així com 
el lloc, la dat ai l'hora de la reunió, i sempre amb una antelació mínima de cinc dies. En cap cas 
d'urgència aquest termini es podrà reduir i la convocatòria es podrà fer inclòs de forma verbal.

Les reunions podran celebrar-se en qualsevol lloc dins del territori de la CAIB.

2. Quòrum

Per a que siguin vàlides les reunions del patronat i els acords que s'adoptin en elles, hauran de 
prendre's amb la presència de la meitat dels patrons i per majoria simple. En cas d'empat el vot del 
President tindrà vot de qualitat.

No serà vàlida l'assistència per representació.

3. Reunions ordinàries i extraordinàries.

Reunions ordinàries: el Patronat es reunirà, com a mínim, un cop cada sis mesos; en cas de que 
delegui tot o part de les seves funcions en una Comissió Delegada, aquesta es reunirà com a 



mínim un cop cada dos mesos.

Reunions extraordinàries: seran reunions extraordinàries les convocades fora del que disposa 
l'apartat anterior, a sol·licitud d'un mínim del 50% dels patrons.

4. Acords

Els acords, que seran transcrits a un Llibre d'Actes, seran autoritzats per a qui hagi presidit la 
reunió i el Secretari, i s'aprovaran en la mateixa o en la següent reunió del Patronat.

XII. FACULTATS DEL PATRONAT

Correspon al Patronat, amb caràcter enunciatiu:

Exercitat l'alta inspecció, vigilància i orientació de la labor de la Fundació i aprovar els plans de 
gestió i programes periòdics d'actuació de la mateixa.

Interpretar, desenvolupar, en el seu cas, d'acord amb l'oportuna normativa complementària, i 
adoptar acords sobre la modificació dels estatuts fundacionals, sempre que sigui convenient per 
als interessos de la fundació i per a la millor consecució dels seus fins.

Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la 
Fundació.

Anomenar apoderats generals o especials.

Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.

Aprovar els pressupostos, les Memòries oportunes, així com el Balanç econòmic, i els comptes 
anuals que hagin de ser presentats al Protectorat.

Canviar el domicili de la Fundació i acordar l'obertura o tancament de les seves Delegacions.

Adoptar acords sobre l'extinció o fusió de la Fundació en el cas d'impossibilitat de complir els seus 
objectius.

Ostentar la representació de la Fundació davant tot tipus d'Administracions Públiques.

Comprar, vendre, disposar de comptes bancaris en tot tipus d'entitats de crèdit.

Obrir, cancel·lar i disposar de comptes bancaris en tot tipus d'entitats de crèdit.

Constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena.

Acceptar herències, llegats, donacions, i subvencions.

Exercir tots els drets polítics i econòmics en societats propietat de la Fundació.

Cobrar i percebre els fruits i rendes de tot el seu patrimoni.

Atorgar i revocar delegacions i poders per al compliment dels fins fundacionals.

Anomenar i destituir els empleats de la Fundació.

Realitzar en nom i representació de la Fundació tota classe d'actes i contractes. 



XIII. CONSELL ASSESSOR

La Fundació, per decisió del Patronat, podrà, si ho troba escaient, anomenar un Consell Assessor i 
determinar la seva composició i funcions.

La Presidència del Consell recauria, en tot cas, en el President del Patronat.

Els membres del Consell, lliurement elegits pel patronat, serien persones que haguessin dedicat 
gran temps a la Fundació, especialistes en matèries docents, culturals, pares d'alumnes destacats 
per la seva defensa dels valors que formen l'ideari de la Fundació, experts en llengües minoritàries 
i la seva normalització, així com persones vinculades a les finalitats fundacionals, de reconegut 
prestigi.

XIV. COMISSIÓ DELEGADA

El Patronat podrà delegar tot o part de les seves facultats, tret de les que legalment no puguin ser 
delegades, en una Comissió que prendrà els seus acords per majoria absoluta de membres i que 
funcionarà segons les normes que aprovi el Patronat.

XV. RÈGIM ECONÒMIC

1. Recursos de la Fundació

Constituiran els recursos de la Fundació:

les rendes del capital fundacional.

les subvencions i liberalitats que li siguin donades.

Els ingressos procedents de serveis prestats per la Fundació.

Qualsevol altra aportació, sigui periòdica o eventual, acceptada pel Patronat. 

2. Destí dels recursos

La Fundació haurà de destinar els seus recursos a les finalitats fundacionals, sense altra deducció 
que la necessària per tal de garantir el pagament de despeses generals i de funcionament, dins 
dels límits legals.

El capital de la Fundació serà invertit de la forma més adequada per a la obtenció de rendiments 
com interessos, rendes, dividends periòdics, revaloracions o reserves tàcites.

El President podrà en tot moment, i quantes vegades sigui necessari, efectuar les modificacions 
que cregui necessàries o convenients en les inversions del capital fundacional.

3. Exercici social

L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

4. Rendició de comptes

Dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici, el President del Patronat elevarà al 
Protectorat els Comptes i Memòria i demés dades exigides en la legislació vigent. Els comptes de la 
Fundació sempre seran auditats.



XVI. PRESSUPOSTS I COMPTES

El Patronat aprovarà cada any el Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent i el 
remetrà al Protectorat en el termini legal.

Durant el curs de l'exercici, el Patronat podrà introduir en el Pressupost les modificacions que 
estimi necessàries o convenients, per acomodar-les a les necessitats i atencions que es deguin 
cobrir, comunicant aquestes modificacions al Protectorat.

El Protectorat aprovarà la Memòria, l'Inventari, Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici, 
així com la liquidació del Pressupost corresponent. Després d'això es farà l'oportuna rendició de 
comptes al Protectorat dins del termini legal.

XVII. RÈGIM D'ACTIVITATS

1. Pla d'Activitats

El Patronat haurà de fixar amb caràcter anual o plurianual un Pla d'Activitats de la Fundació en el 
qu es contemplaran els recursos a obtenir, les despeses de la pròpia Fundació i l'Assignació de 
recursos a l'objectiu i finalitat fundacional.

Cada ajut o subvenció que efectuï la Fundació estarà supervisada com a mínim per un patró 
responsable.

2. Atribució d'ajuts

El Patronat establirà les regles per a distribuir els ajuts, tot valorant:

Els beneficiaris de la Fundació seran els menors, alumnes del centre de Mata de Jonc. La Fundació 
contractarà serveis i activitats complementàries en el benefici dels alumnes per tal de fonamentar 
els objectius finals i l'ideari del Col·legi Mata de Jonc.

La Fundació Mata de Jonc promourà activitats per a tots els alumnes sense cap tipus de 
discriminació.

La Fundació es nodrirà d'aportacions, ajuts voluntaris i altres fons provinents en major mesura de 

la Comunitat Escolar. 

XVIII. AUTONOMIA DE LA FUNDACIÓ

Solament el Patronat de la Fundació està facultat per a jutjar sobre la idoneïtat de les persones o 
entitats que percebran els beneficis, subvencions o ajuts de la dita Fundació, sense que ningú, ni 
individual ni col·lectivament, pugui al·legar el dret a gaudir dels esmentats beneficis o programes.

XIX. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Els presents Estatus no podran ser alterats ni modificats una volta hagi estat inscrita la Fundació, 
tret dels casos i amb els requisits establerts en aquest article.

Per a modificar aquests Estatuts es necessària una majoria de dos terços dels membres del 
Patronat.



XX. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

La Fundació és per la seva naturalesa perpètua i sols s'extingirà per la pèrdua total dels seus béns 
o la completa impossibilitat de realitzar els fins fundacionals.

En cas de dissolució, el Patronat anomenarà, en tal cas, un número de liquidadors entre 3 i 5.

Si després de la liquidació restés algun patrimoni net, una volta pagats tots els deutes, el Patronat 
l'entregaria a alguna altra Fundació o institució sense ànim de lucre.

 

 


