
INFORME DEL GOVERN CORPORATIU 

EL PATRONAT El Patronat de la Residència Bell Repòs de Súria (Fundació Privada), està 
composat per cinc càrrecs nats i sis vocals. 
Els Patrons nats a conseqüència del càrrec que ocupen i tal com diu 
l’article 14 dels estatuts, cessaran personalment al cessar-lo en 
l’acompliment del càrrec en la virtut del qual formen part del Patronat i 
seran substituïts per qui el succeeixi en el citat càrrec. 
Els restants patrons membres del Patronat tindran una durada com a 
patró de quatre anys, sense perjudici de la seva posterior reelecció per 
iguals períodes de temps successius. 
Les vacants que es produeixin entre els membres del Patronat abans de 
complir-se el termini de quatre anys establert, es podran cobrir: 

 Quan s’hagués complert el temps establert de mandat del 
cessant. 

 En qualsevol moment. En aquest cas, el patró entrant ho serà 
en qualitat de substitut directe del patró sortint i el seu 
mandat acabarà quan hagués acabat el d’aquell. 

En cap cas podran delegar-se ni apoderar-se les facultats referides en 
l’article 22.3 de la llei 5/2001, de fundacions. 
La cessació de membres del Patronat, sigui quina sigui la causa d’això, 
indicant-se a efectes enunciatius el de renúncia, incapacitat, 
incompliment de la seva tasca específica dintre de la Junta del patronat, 
frau, etc,; haurà d’esser acordada per una majoria dels dos terços dels 
membres del Patronat existents en aquell moment. Per a l’elecció de 
nous patrons també caldrà acordar-ho per la mateixa majoria que en l’ 
anterior. 
Els càrrecs del Patronat son de confiança, honorífics i absolutament 
gratuïts, aquets no perceben cap tipus de retribució ni dinerària ni en 
espècie per l’exercici del seu càrrec, d’acord amb la legislació de 
fundacions. 

ELECCIO DEL 
PATRONAT 

El Patronat elegirà del seu si un President, un Vice-President, un 
Secretari, un tresorer i la resta seran vocals. També podrà crear 
Comissions i Subcomissions de treball en les quals delegar treballs 
específics dintre de les activitats de la Fundació i estaran presidides per 
un vocal. 

REUNIONS DE 
PATRONAT 

El President podrà convocar als membres del Patronat sempre que ho 
consideri convenient. 
La convocatòria la realitzarà el President indicant l’ordre del dia, i amb 
una antelació de 8 dies en les sessions ordinàries, i de 2 dies en les 
sessions extraordinàries. 
Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria absoluta del número de 
membres assistents, excepte en els casos que es necessiti majoria 
diferent i que s’estableixi en els actuals Estatuts. 

FUNCIONS DEL 
PATRONAT 

El President del Patronat tindrà cura de convocar les reunions del 
mateix, les presidirà, dirigirà els debats i executarà els acords. Així 
mateix el President ve obligat a convocar reunió del Patronat sempre 
que ho sol·liciti un terç del número de membres existents del Patronat. 
El Vicepresident substituirà al President en cas d’absència o malaltia. 
El Secretari és el fedatari del Patronat; a aquest efecte, aixecarà les 
actes de les sessions, autoritzarà la documentació interna, expedirà 
certificacions i tindrà cura de la bona marxa administrativa i burocràtica 



del Patronat. 
El Tresorer tindrà cura de tot el relatiu a la part econòmica del 
patronat, i autoritzarà auditoria anual per revisió dels comptes. 
El Patronat podrà aprovar un Reglament de règim intern de 
funcionament que contempli també els criteris que regiran per 
l’admissió de les persones que s’han d’acollir en la Residència o 
residències del Patronat. 
Així mateix, el Patronat, podrà nomenar les persones necessàries a fi de 
realitzar els treballs precisos per a la bona marxa del mateix, aquestes 
persones tindran dret a les remuneracions corresponents. 

AUDITORIA 
COMPTABLE 

Se sotmet la revisió de comptes anuals a una empresa auditora externa. 
 

CONTROL  El competent en el control de la Fundació es La Generalitat de 
Catalunya (Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies)  

 


