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actes administratius i de les manif estacions de v oluntat en suport inf ormàtic del Registre Electrònic de la 

Aquest document es pot consultar a la web http://justicia.gencat.cat/documentsent itats 

Fundació per a la 
Recerca, Docència i Formació en l'Àmbit Sanitari
global dels actius i passius a EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp i

Generalitat de Catalunya

Antecedents de fet 

1. La Fundació per a la Recerca, Docència i Formació en l'Àmbit Sanitari es constitueix 

3 de desembre de 1996, atorgada davant el 
notari de Reus senyor Ricardo Isaías Pérez Ballarín, núm. 1620 de protocol, 
complementada per les escriptures públiques d'acords socials i d'esmena 
autoritzades pel mateix notari, en dates 7 de maig de 1997 i 26 de juny de 1997, 
números 988 i 1432 de protocol, respectivament. En virtut de la Resolució de la 

amb el número 1092, 
en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

2. la Fundació té per objecte a) Promoure la recerca 

en tots els àmbits sanitaris (assistencial, sociosanitari, social, etc.), posant a 
disposició dels investigadors els mitjans adequats de la fundació per al 
desenvolupament d'una recerca d'alta qualitat. b) Proposar projectes d'investigació 
propis, protocol·litzar els programes i continguts i realitzar un seguiment que en 
garanteixi el seu compliment i la seva qualitat. c) Vetllar per l'ètica i els principis 
deontològics de la recerca, així com pel compliment dels compromisos que la 
fundació o els investigadors estableixin amb les entitats que donin suport a la 
investigació. d) Promoure la docència relacionada amb les Ciències de la Salut, així 
com les activitats d'investigació, estudi i divulgació relacionades, col·laborant amb la 
Universitat i d'altres institucions competents en aquesta matèria. e) Participar en 
programes de protecció de la salut. f) Promoure la formació i actualització dels 
coneixements especialitzats del personal sanitari. g) Promocionar el 
desenvolupament dels recursos sanitaris a través de les accions i programes propis o 
amb entitats concertades. h) Racionalitzar la utilització dels mitjans disposats al 
compliment dels fins fundacionals, afavorint la col·laboració entre els diferents equips 
d'investigació, en relació amb altres centres que realitzin tasques afins. i) 
Racionalitzar i ordenar les aportacions i les despeses necessàries a l'objecte de la 
fundació, i procurar-ne la millor administració. j) Promoure la recaptació dels recursos 
econòmics necessaris a l'acompliment de l'objecte de la fundació. k) Difondre el 
resultat de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits. 
I) Intervenir i prendre part en tots els àmbits que, en general, es relacionin amb 

aquests objectius. L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de la fundació no té 
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caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre a tots, ni un ordre de prelació 
entre ells. El Patronat tindrà plena llibertat per seleccionar, entre aquests objectius, 

els que consideri més oportuns o adequats a les circumstàncies, o realitzar-ne
d'altres que compleixin igualment les seves finalitats essencials i la voluntat dels 
fundadors.

3. El dia 28 de juliol de 2021 es presenta una sol·licitud de dissolució de la Fundació. 
ertificat, de data 12 de gener de 2021

Fundació pres en la reunió del Patronat que va tenir lloc en data 13 de novembre de 
2020, i altra documentació que es considera pertinent amb la sol·licitud.

4. s fa constar com a causa de dissolució de la Fundació la 

EDP Salut Sant 
Joan de Reus - Baix Camp. E questa entitat, acorda, el
dia 5 de gener de 2021, acceptar la cessió global dels actius i passius de la Fundació,

.

5. En data 13 de setembre de 2021, el Servei de Supervisió i Protectorat emet l informe 
econòmic corresponent a la documentació rebuda per part de la Fundació. Aquest 
informe fa constar que no hi ha objeccions de caràcter econòmic per continuar amb la 
tramitació de la dissolució.

Consideracions jurídiques 

1. -4.b del Codi civil de Catalunya (CcC), estableix com a causa de 

-5.2 del CcC requereix, per a la dissolució per aquesta 

-la, segons consta en el certificat lliurat pel secretari de la Fundació 

amb el vistiplau del president el dia 12 de gener de 2021. Aquesta impossibilitat ve 
determinada 

untament de Reus per a la racionalització 

l'extinció de la 
Fundació per a la Recerca, Docència i Formació en l'Àmbit Sanitari amb cessió global 

EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp. Aquesta reordenació 
beeix a la 

cial pròpia del sistema públic de salut, 
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que assigna la funció de prestació dels seus serveis assistencials a la Generalitat de 
Catalunya. Es produeix, doncs, una impossibilitat material de realització de la finalitat 

fundacional.

2. reordenació general del model assistencial aplicable a la ciutat de 
Reus mitjançant la presentació de la còpia del Conveni regulador de les diferents 

realitzaran amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut al camp de 

presta en condicions de qualitat i sota una perspectiva sostenible en termes socials i 
econòmics que en faciliti la continuïtat de manera equilibrada signat pel 

pel director del Servei Català d

2019. 

3. Formalment, els acords han estat adoptats pels òrgans competents per fer-ho, amb 
els quòrums de constitució i valoració legalment i estatutàriament fixats, i les 

seguit totes les garanties formals legalment establertes. Als efectes del que estableix 
-9 del CcC es fa constar que el senyor Òscar Subirats Torrebadell s'ha 

abstingut d'intervenir en la deliberació i votació, degut a que, també, és membre del 
Consell d'Administració de l'empresa pública Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp. 
Així mateix la Fundació ha presentat una de

produeix amb patró, acordada pel Patronat en reunió de data 13 de
novembre de 2020.

4. -4 del CcC estableix, com a modalitats de liquidació, la realització dels 

-6.2.e
liquidador o a les pe
patrimoni romanent a les entitats que estableixen els estatuts o la llei. En aquest 
sentit, els estatuts no determinen cap entitat concreta -6.2 del CcC 
preveu que les entitats adjudicatàries han de ser fundacions, altres entitats sense 
ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la fundació dissolta o bé entitats 

dona en EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, entitat de dret públic sotmesa a 
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.1 de
Pública Catalana, adscrita a la Generalitat de Catalunya a través del CATSALUT.

5. L'anun ió de la Fundació per a la Recerca, Docència i 
Formació en l'Àmbit Sanitari s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 25 de novembre de 2020 (DOGC núm. 8280) i als Diaris de
Tarragona i de Reus en la mateixa data, amb vista a la preservació dels drets que 

que, transcorregut el termini d'un mes des de la publicació de l'últim anunci de l'acord 
de dissolució, no s'hi ha oposat cap creditor ni cap altra persona. 

6.
aspectes econòmics de la documentació aportada, manifesta que la Fundació està al 

essent els darrers els 
corresponents al 2020. Així mateix la Fundació aprova el balanç final de la liquidació 
a data 31/12/2020. Les xifres són cent per cent coincidents amb les que consten en 
els darrers comptes anuals presentats al Protectorat correspon
que inclouen En relació amb la treballadora afectada per la 

-ne els drets, 

fa constar la continuïtat de la relació laboral vigent en els termes que estableix l'art. 
44. 1 de l'Estatut dels Treballadors. Consegüentment, des del punt de vista econòmic, 

la tramitació de la dissolució 
presentada per la Fundació per a la Recerca, Docència i Formació en l'Àmbit Sanitari.

7. La dissolució de la Fundació ha estat acordada de conformitat amb els requisits  que 
resulten de la llei i dels estatuts i no contradiu la voluntat fundacional. 

8.
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 

les administracions 

públiques. 

Resolució

1. per a la Recerca, Docència i 
Formació en l'Àmbit Sanitari, pres a la reunió del Patronat que va tenir lloc el dia 13
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de novembre de 2020, segons consta en el certificat  estès  el dia 12 de gener de 
2021.

2. Autoritzar la cessió global dels actius i passius de la Fundació a EDP Salut Sant 
Joan de Reus - Baix Camp.

3. fundacions de la 
Generalitat de Catalunya.  

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les 

persones interessades) hi podrà 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 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar des de l'endemà de la seva 
notificació.

notifiqui la resolució es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu.

Barcelona, 18 d'octubre de 2021

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  


