ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
«ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA»
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i règim jurídic
Amb data 18 de juny de 1977, i segons el cànon 1489 del Codi de Dret Canònic de 1917,
l’Arquebisbe de Barcelona va erigir el «Consell diocesà de l’escola cristiana» com a Institut
eclesiàstic no col·legiat. Amb data de 2 de març de 1987, els estatuts van ser renovats, i el
Consell diocesà de Barcelona va esdevenir el «Consell de l’escola cristiana de Catalunya»,
com a òrgan representatiu del conjunt de les escoles cristianes de Catalunya davant la
jerarquia eclesiàstica, les autoritats civils i l’Administració pública.
Atenent allò que estableixen els cànons 114.1, 116, 117 i 1303.1. 1r de l’actual Codi de Dret
Canònic, el Consell de l’escola cristiana de Catalunya esdevé persona jurídica pública de
l’Església Catòlica amb el caràcter de fundació, i rep el nom de “Fundació «Escola Cristiana de
Catalunya»”.
L’entitat es regirà per aquests estatuts i per les disposicions canòniques que li siguin
aplicables.
Article 2. Finalitats de la Fundació
1. La Fundació «Escola Cristiana de Catalunya», té per finalitat contribuir a l’educació cristiana,
d’acord amb els principis i valors propis de la doctrina de l’Església Catòlica i seguint les
directrius marcades per l’Episcopat de Catalunya en aquesta matèria, i es proposa els
objectius següents:
•
•
•
•

Definir la missió específica de l’escola cristiana i donar orientacions perquè la dugui a
terme adequadament.
Estimular la col·laboració de tots els interessats en l’educació cristiana, dins el seu
àmbit d’actuació.
Proposar principis generals en matèria educativa i d’ensenyament.
Procurar la millora dels serveis que les escoles cristianes presten a l’Església i a la
societat, donant respostes adequades a les necessitats educatives.

2. Amb vista a l’eficaç consecució d’aquests objectius, la Fundació promourà i oferirà els serveis
necessaris per a la coordinació de les escoles cristianes de Catalunya i per a la seva contínua
actualització pastoral, pedagògica, organitzativa, mitjançant l’adequació del seu caràcter
propi i l’animació de la seva acció pedagògica i educativa, la formació dels seus professors i
directius, i el suport a la gestió dels titulars dels centres en els àmbits jurídic, laboral, fiscal i
economicofinancer.
Article 3. Domicili
La Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» té el domicili en el carrer dels Àngels, 18, 6a
planta de Barcelona, i desenvoluparà la seva activitat sobretot a Catalunya.
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Article 4. Personalitat jurídica
La Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» és una persona jurídica pública de l’Església
Catòlica per concessió expressa de l’Arquebisbe de Barcelona, segons decret especial de data
25 de setembre de 2003. Per això, té capacitat legal plena per adquirir i posseir béns de tota
classe, obtinguts per qualsevol títol legítim en dret, per contractar i assumir obligacions de
qualsevol forma dins l’àmbit fundacional i per litigar i comparèixer en judici en defensa dels
seus interessos i drets.
L’enumeració de les potestats de la Fundació recollida en el paràgraf anterior és de caràcter
enunciatiu i no exhaustiu de les seves facultats, que comprenen totes les inherents a la
naturalesa i condició de persona jurídica, sense cap excepció.

Títol II. PATRIMONI FUNDACIONAL
Article 5. Dotació de la Fundació
En el dia de la seva creació, la Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» restarà dotada amb
30.000 € i tots els béns i drets que en l’actualitat posseeix el «Consell de l’Escola Cristiana de
Catalunya», creat el 17 de juny de 1977 per l’Arquebisbe de Barcelona, i assumirà també les
seves obligacions.
A més d’aquests béns i drets, la Fundació podrà adquirir altres béns a través de donacions,
herències o llegats que siguin acceptats pel Patronat. El conjunt d’aquests béns ha de ser
considerat patrimoni estable de la Fundació.
Article 6. Inversió dels béns dotals
Els béns que constitueixen la dot de la Fundació podran ser invertits en qualssevol béns
mobles i immobles per tal que produeixin els fruits o rendes adequats, excloent qualsevol
tipus d’especulació, però tenint en compte la defensa més eficaç davant la devaluació de la
moneda.
Amb aquesta finalitat, el Patronat vetllarà assíduament per tal que la inversió dels béns citats
sigui la més adequada possible en cada moment, i podrà ordenar, com a acte d’administració
ordinària, la venda de qualssevol valors mobiliaris per adquirir-ne d’altres en substitució dels
venuts, i l’adquisició de béns mobles amb els sobrants de rendes o diner en efectiu de
qualsevol procedència, sempre que ho estimi necessari.

Títol III. GOVERN DE LA FUNDACIÓ
Article 7. El Patronat
La Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» es regeix per un Patronat format per un màxim
de vint-i-set patrons. Els patrons podran ser nats, electius o de lliure designació.
Els patrons nats són els següents:
•

Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona, president del Patronat.
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•
•
•
•

El president/a de l’Associació de titulars de les escoles cristianes «Serveis Educatius de
Catalunya».
El president/a de l’Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya.
El president/a de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de
Catalunya.
El secretari general de la Fundació, designat segons l’article 15 d’aquests estatuts.

Els patrons electius són els següents:
•
•
•
•

4 persones, dues de les quals seran proposades per la Junta directiva de l’associació
«Serveis Educatius de Catalunya», i dues més proposades per la Junta directiva de
l’associació «Unió de Religiosos de Catalunya».
4 persones proposades per la Junta directiva de la Confederació Cristiana d’Associacions
de Pares d’Alumnes de Catalunya.
4 persones proposades per l’Associació de Professors de les Escoles Cristianes de
Catalunya.
5 directors d’escoles, dels quals un serà representant dels centres d’educació infantil, un
altre dels d’educació primària, un altre dels d’educació secundària obligatòria, un altre de
batxillerat i un altre de formació professional, i tots ells a proposta del Patronat.

També podran formar part del Patronat cinc persones de lliure designació de l’Arquebisbe de
Barcelona.
Article 8. Renovació dels patrons
Els patrons nats cessaran en cessar en el càrrec que comporta aquesta condició i es
consideraran automàticament rellevats per les persones que els substitueixin en el càrrec.
Els patrons electius seran nomenats per l’Arquebisbe de Barcelona a proposta de les entitats
respectives. El nomenament serà per quatre anys prorrogables. Els patrons electius cessaran
per mort, incapacitat o renúncia, i quan hagi transcorregut el temps per al qual van ser
nomenats.
El secretari general de la Fundació serà nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona, de
conformitat amb els bisbes de Catalunya, a proposta del Patronat. El nomenament serà per
quatre anys prorrogables.
Article 9. Càrrecs
El Patronat tindrà un president i un secretari general, com indiquen els articles 7, 8 i 9. El
Patronat podrà establir altres funcions o càrrecs al servei de la Fundació i de les escoles
cristianes de Catalunya.
El càrrec de patró és gratuït. No obstant això, els patrons tindran dret al reembors de les
despeses que l’exercici del càrrec els ocasioni.
El càrrec i la responsabilitat de membre del Patronat de la Fundació té caràcter personal i no
podran ser delegats, ja que els membres del Patronat han estat designats i nomenats per raó
de les seves qualitats personals.
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Article 10. Facultats del Patronat
Correspon al Patronat el govern de la Fundació, l’administració dels seus béns i l’exercici de
les accions relatives a les seves facultats. El Patronat està especialment facultat per:
•
•
•
•

Vetllar per l’obtenció de les rendes o productes de patrimoni fundacional que es
destinaran exclusivament a les finalitats indicades en l’article 2 dels presents estatuts;
Aprovar les aportacions al capital fundacional;
Aprovar els comptes anuals de la Fundació;
Atorgar poders a favor d’advocats i procuradors per a la defensa i representació de la
Fundació.

El Patronat informa, aconsella i estudia els projectes i les orientacions adreçades a millorar
l’organització, la cohesió i l’eficàcia educativa de les escoles cristianes de Catalunya.
Article 11. Reunions i acords
L’Arquebisbe de Barcelona presidirà les reunions del Patronat de la Fundació «Escola
Cristiana de Catalunya». Si en alguna ocasió no pot fer-ho personalment o a través d’un
delegat designat a l’efecte, el secretari general presidirà la reunió.
El Patronat es reunirà almenys quatre vegades l’any, i sempre que es consideri necessari a
proposta del president del Patronat, d’una tercera part dels seus membres o a petició de la
Comissió Permanent. El secretari general convocarà les reunions, previ acord amb el
president de la Fundació.
El Patronat delibera sobre les qüestions incloses en l’ordre del dia facilitat pel secretari
general. Els membres del Patronat poden sol·licitar la inclusió d’un tema o qüestió, sempre
que la presentin per escrit al secretari general cinc dies abans de la reunió. Després de
l’estudi de les qüestions de l’ordre del dia, el Patronat pot sotmetre altres temes a discussió.
Per poder prendre acords vàlids caldrà que la major part dels membres del Patronat
participin en la reunió. Els acords es prendran per majoria absoluta dels presents; si després
de dos escrutinis la igualtat de vots persistís, el president, o bé el secretari general en
absència del president, poden resoldre l’empat amb el seu vot.
No obstant això, els acords del Patronat hauran de tenir el suport de dos terços dels
membres assistents a la reunió quan impliquin la disposició o el gravamen dels béns de la
Fundació, l’ampliació del nombre de membres del Patronat, la modificació dels Estatuts i,
finalment, la dissolució de la Fundació.
Article 12. Comissió permanent del Patronat
Una comissió permanent del Patronat segueix dia a dia la problemàtica que afecta la
Fundació. La comissió permanent està formada pel secretari general i els tres presidents que
són membres nats del Patronat en representació de les associacions de titulars, professors i
pares d’alumnes.
La comissió permanent es reuneix mensualment presidida pel secretari general. Té la missió
d’assistir el secretari general en el seu treball i en la coordinació del treball de les comissions
tècniques i d’estudi del Secretariat.
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Article 13. El Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya
El Secretariat és el servei permanent de la Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» i respon
de l’execució dels treballs que el Patronat té encomanats, i en concret dels indicats en
l’article 11.
Article 14. Funcionament del Secretariat
El Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya promou i ofereix el conjunt de serveis
necessaris per a la coordinació de les escoles cristianes adherides i la seva contínua
actualització pedagògica i pastoral.
Els serveis del secretariat s’organitzen en departaments, segons les seves finalitats:
pedagògic, pastoral, jurídic, economicofinancer, etc. La coordinació dels diversos
departaments i la distribució de càrrecs i funcions en el Secretariat corresponen al secretari
general.
Article 15. El secretari general de la Fundació
El secretari general de la Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» és nomenat per
l’Arquebisbe de Barcelona, amb la conformitat dels bisbes de Catalunya, a proposta del
Patronat. El nomenament es fa per quatre anys prorrogables. El secretari general és membre
nat del Patronat.
En l’exercici de les seves funcions el secretari general de la Fundació manté relació habitual
amb:
•
•
•
•

els bisbes de les diòcesis de Catalunya;
els responsables del món escolar, de l’ensenyament de la religió, de l’apostolat dels laics i
els organismes que col·laboren en la pastoral de conjunt de l’Església a Catalunya;
els superiors majors de les congregacions religioses dedicades a l’educació escolar;
els representants de les associacions indicades en l’article 7 que tenen presència en el
Patronat.

El secretari general representa el Patronat de la Fundació «Escola Cristiana de Catalunya» en
el Consejo General de la Educación Católica creat per la Conferencia Episcopal Española i
davant els organismes tècnics de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
Igualment, el secretari general de la Fundació representa el conjunt de les escoles cristianes
de Catalunya davant la jerarquia eclesiàstica, les autoritats civils i l’Administració pública.
El secretari general és assistit per la Comissió permanent del Patronat en la realització
d’aquesta tasca directiva i de representació.
Títol IV. L’ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS FUNDACIONALS
Article 16. Administradors
Correspon al Patronat de la Fundació tots els actes d’administració dels béns de la Fundació.
No obstant, caldrà la llicència de l’Arquebisbe de Barcelona per realitzar aquells actes que
ultrapassin els fins i el model de l’administració ordinària.
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Article 17. Comptes de l’administració
El Patronat formalitzarà cada any:
•
•
•

un balanç i compte de resultats,
un pressupost per a l’exercici següent,
una memòria del curs acadèmic amb les activitats desenvolupades per la Fundació.

Aquests documents, un cop aprovats pel Patronat, seran presentats a l’organisme que
correspongui de l’Arquebisbat de Barcelona.
Article 18. Alineació de béns
El Patronat té plenes facultats de disposició sobre els béns de la Fundació. Si en algun cas
calgués procedir a l’alineació de béns patrimonials s’hauran de complir les normes del Codi
de Dret Canònic sobre alineació de béns eclesiàstics. Aquestes normes, també caldrà complirles en totes aquelles operacions que puguin perjudicar la situació patrimonial de la Fundació.

Títol V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 19. Modificació dels Estatuts
L’Arquebisbe de Barcelona podrà modificar aquests Estatuts per iniciativa pròpia. També
podrà fer-ho, si ho estima convenient, per suggeriment dels bisbes de Catalunya, o bé a
petició de dos terços dels membres del patronat de la Fundació.
Article 20. Dissolució de la Fundació
La dissolució de la Fundació correspon en tot cas a la decisió de l’Arquebisbe de Barcelona, a
causa de la impossibilitat del compliment dels Estatuts o bé a petició de dos terços de vots
del Patronat.
Si en el moment de la dissolució la Fundació disposés de béns materials, la comissió
permanent del Patronat es constituiria en comissió liquidadora i els destinaria a finalitats
educatives de caràcter cristià. Correspon a l’Arquebisbe de Barcelona donar l’aprovació a
aquesta decisió liquidadora.
Enric Puig i Jofra, secretari general de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, certifica que els estatuts han estat
aprovats a la reunió del Patronat celebrada el dia 13 d’abril de
2013.

Vist-i-plau
Lluís Martínez Sistach
President

Enric Puig Jofra
Secretari general

