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N 'MERO TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA~,:E~
ONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ. -------------------------
A BARCELONA, la meya residencia, a quatre de juliol de
dos mil

SlS -----------------------------------------------------

Davant meu, JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL, Notari de
l'I1.1ustre Co1.legi de Catalunya, ----------------------------
C O M PAR E I X E N : ----------------------------------
El Sr. JESÚS LANAO CLAVERA, major d'edat, solter i
veí de L'Hospitalet de Llobregat, amb domicili al carrer
Graner, número 1, 4t, 5a, amb D.N.I. número 40788930

V.---------------------------------------------------------------
El

Sr.

ECHEBARRIA

IGNACIO-MARIA

ARANZABAL, major d'edat, casat

1

veí de Barcelona,

amb domicili al carrer Girona, número 157, 6e, 2a, amb

(

D. N.I. número 15329395 -X. ---------------------------------
El Sr. JOSEP RICART OLLER, major d'edat, so lter i
veí de Barcelona, am b domicili al carrer Palau, númreo 3,
amb D.N.I. número 39742969-G. ---------------------------
El Sr. IGNACIO VELASCO SUAREZ-BRAVO, major
d' edat, sol ter i veí de L 'Hospi tal et de Llo bregat, am b

domicili a la Rambla Marina , número 331, 17e, 2a, amb
D.N.1. número 362510 03 -J. ---.,------------------------------

I la Sra. SILVIA SORIANO ROMERO, maj or d ' edat,
casada i veYna de Montgat , amb domicili al carrer Lluís
Companys, número 93, amb D.N.1. número 37375338-Q. 

ACTUEN tots en nom propi , i el Sr. Lanao, a més arnés,
corn President i en representació de l'ASSOCIACIÓ PER

AL FOMENT DE LES MESURES ALTERNATIVES
(AFMA) , domiciliada a Barcelona (Gran de Gracia, 167) ,
NIF

G-61-429491 ,

INSCRITA

en

el

Registre

d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 19.463. ------ --- -- ------- ---- ----------------------- ---Formalitza

els

acords

adoptats

per

l'Assemblea

Extraordinaria de Socis de l'Entitat, segons resulta de la
certificació que m'entrega, les signatures de la qual
legitimo i urie ixo a aquesta matriu . -------------------------EIs

IDENTIFICO

per

llurs

respectius

Documents

Nacionals d'Identitat. EIs jutjo amb CAPACITAT per
atorgar aquesta Es cri ptura. -- -- -- ---- ---- ------ ----------- ----

D I U E N:

-----~---------------------------------------------•

1.- Que la societat actual als paísos del primer món es
caracteritza per l ' existencia de diferencies notables entre
r

una part benestant que gaudeix de tot tipus de riqueses i
serveis propis de la societat del benestar mentre una altra
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significati va té difi cultats per a gaudir de ls drets

1,

f ériamentals. L' organització social, massa sovint injusta,

l'

1,

I

I

Js estructuralment generadora de co l -l ectius de persones
/

amb risc d'exc1usió o d'iniciar-se en di námiques que
condueixen al' exercici de comportaments considerats
delictius i als que estan particularment advocats els

és debils culturalment i económica, per ser immigrants
mb o sense papers, per ser consumidors de drogues, per
ser explotats o explotad es sexualment per grups mafiosos,

/1
.

!

o p er al tres moti u s. ----- ---- -------- ------------- -- --- ----- ---
És particularment injusta la situació de les persones que
estan o han estat sotmeses a mides judicials. Tot i la
intenció (posada de manifest en la Constitució) de que les
mesures judicials serveixin per a una reintegració de la
persona en la societat aquesta resulta impossible si no es
disposen dels mitjans necessaris per aconseguir-la. Els
programes
resulten

de

reinserció

insuficients

per

personal
la

social

massificació,

existents
per

les

limitacions pressupostári es de les entitats públi que s i

privades i per altres raons. ------~------------------------
--
És per aix

ó

que cal impulsar iniciatives que permetin

millorar

l' autoestima

laborals

per tal de poder afavorir la seva subsistencia

1

l' aprenentatge

de

capacitats

económica de forma especial en el moment de gaudir del

tercer grau o de llibertat i , sempre que sigui possible,
responent a demandes socials i laborals de la nostra
societat. --------------------------- -----------------------------Juntament amb altres ONGs, l' Associació per al Foment
de' les Mesures Al ternati ves (AFMA) , creada l' any 1997 i
reconeguda com a entitat privada sense án irn de lucre,
s ' h a significat pel desenvolupament de tot un conjunt
d' iniciati ves (formació, tre ball forestal , i altres tre balls
de rehabilitació) que han perrnes i facilitat la reinserció
d'un

nombre

significatiu

de

les

persones

que

han

p artici p at enels s eus programes . "-- --- ---------- ------- -----
Per tal d'afavorir el compliment dels seus objectius,
l' Associacióper al Foment de les Mesures Altematives
(AFMA) , juntament amb la Companyia de Jesús i altres
persones, impulsa la creació d 'una Fundació amb el ncm
Accions per al Foment de
r(F un d ac i ó

AFMA),

amb

les Mesures Alternatives
una

aportació

inicial

de

l' Associació de TRENT A MIL EUROS (30.000,00 €)
La Fundació AFMA es crea amb la finalitat d 'analitzar,
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i

facilitar

totes

aquelles

iniciatives

que

,r ep r es enti n una millora de les condicions que afa voreixen

¡í

/' el creixement de les persones amb r isc d'exclusió i,
particularment, de les subjectes a mides judicials. A més
de facilitar la tasca de la Associació per al Foment dé les

a instrument de reinserció. ----------------------------------Per

tal

d' impulsar

els

seus

proj ectes,

la

Fundació

cornptará amb aquells professionals i experts que puguin,
en cada moment , fer una anál isi tant de les necessitats
com d e ls programes en els quals es pugui co llaborar i
que estiguin adrccats al' eliminació de qualsevol tipus de
marg in ac ió i orientats a la millora de les condicions per
•
l 'exerc ici del s drets. --- ------ --- ---- -- --- ------ ---- -- ---- -----
r:

r:

11. Que és voluntat de l'Associació per al Foment de les

Mesures Alternatives i de la Companyia de Jesús de
Catalunya , constituir una Fundació

destinada

a la

I

l'
1,

finalitat esmentada en l ' exposi ti u 1, i formalitzen aquesta
escriptura amb su bj ecció a lessegüents -------------------

CLÁUSULES : -----------------------------------------------
PRIMERA.- L' Assoc iaci
Alternatives,
Claveras,

ó

per al Foment de les Mesures

representada

pel

senyor

Jesús

CONSTITUEIX

una

Fundació

Lanao

anomenada

"Fundació AFMA ( . Accions per al Foment de les
Mesures Alternatives" (subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya), donat que ex ercirá les seves
func ions exclusivament o principalment a Catalunya. ----

SEGONA.-

La

Fundació

constituYda

es

regirá

pels

Estatuts que m' entreguen, estesos en 2 folis de paper
blanc comú, escrits per ambdues

cares,

degudament

signats per tots els fundadors , que uneixo aquesta matriu.
TERCERA~-

Constitueix el capital inicial de la Fundació

la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00

€y .---

La totalitat del capital fundacional és aportat en aquest
acte pe! membre fundador mitjancant ingrés en un compte
bancari a nom de la Fundació , segons resulta de la
--

certificació que m'entrega i uneixo a aquesta matriu. ------

QUART A.- El Patronat inicial de la Fundació que es
coristitue ix queda integrat per les següents persones:-----
Presiclent: Jesús Lanao Clavera. ------ ------ -----------------Vicepresident: Ignacio Maria Echebarria Aranzabal. -----
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"

écretari: Josep Ricart Oller.
/

iífresorer: Ignacio Velasco Suárez- Bravo. ------------------
; / Vocal: Silvia Soriano Romero. ------------------------------

t

/

EIs nomenats, presents en aquest acte,

accepten els

cárrec s pels quals han estat nomenats. ---------------------CINQUENA.-

Es

so lliciten

les

exernpcrons

fiscals

pertinents. --- ---- ---- ------- ------ --- --- ---- --- ----- -- -- ---- ---
ATORGAMENT 1 AUTORITZACIÓ. --------------------
.. .

.

..

..

Fetes les reserves legals i fiscals. --------------------------Llegida per mi, a la seva elecció, l'atorguen i firmen, ---
De tot aixo consignat, de que el consentiment ha estat
lliurement prestat, de que l'atorgament s'adequa a la
legalitat i a la voluntat degudament . informada de ls
atorgants, i de la seva extensió en quatre folis de paper
segellat, números el present i els següents en ordre, j o, el
•

Notari , EN DON O FE. =

--------------------- --- ---------- ---~

Hi han les firmes dels compareixents.- Segueix el signe,
firma, rúbrica i segell del Notari autoritzant. -------------
DOCUMENTS UNITS --------------------------------------

a i\ta

~

Associació per al Fo ment
de les Mesures Alternatives
NIF G61424941
Gran de Gracia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA
Tel. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65
afma@ya.com - www:afmainsercio .org

ECH-~RRIA
p~;~~oment

CERTIFICACIÓ D'ACTA

IGNACIO
ARANZÁBAL amb DNI 15329395X, secretari de
l'Associació
de les Mesures Alternatives (AFMA) amb NIF
G-61424941..J/inscrita amb el número 19.463, a la seccí ó Primera del Registre
d'Associaci~~s de la Generalitat de Catalunya i seu social al carrer de Gran de
. Gráci@167, baixos , 08012 Barcelona
I

/ICO

.

CERJ'r

aultn l'Acta de l'Assemblea Extraordin áriade socis .de l'entitat, celebrada el 8
di)uny de 2006 , amb l'assistencla
tots els membresdelaJunta .Reotora,
f1<fuant com a President el Sr. Jesús Lanao Clave ra i com a secretari el Sr.
Ignacio Echebarrla Aranzábal, cárrecs que sonvigents, es van prendre, entre
d'altres , els acords següents:
.

de

¡

J

Constituir la Fundació AFMA per tal de consolidar el treball que durant
9 anys ha estat desenvolupant I'Associació i destinar 30.000 Euros
deIs fons de la nostra entitat en concepte de Capital Fundacional.

i
I

J

I

/
j

I

.1

Aquesta decisió que es va prendre per unanimitat de tots els assistents.
. .

I per qU(3 així consti, a ti i etecte d'aconsequtreisefectes oportuns lIiuro el
present Gertificat, amb el Vist i Plau .del President a Barcelona a dinou de juny
de dos mil sis o

Vist i Plau , president

/

~~

r
r

Je~ús

Lana .

/

Associació inscrita en el Registre d'Associacions de la Genera litat de Catalunya amb el número 19463
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Capíto l. Denominació i r¡ rsonalitat

f

fj

La Fundació AFMA ~ccions per el Foment de les Mesures Alternatives) és a entitat
que en té com a raó e ser promoure i facilitar accions per el desenvolup ent personal
i social de col-lecti s amb risc d'exclusió i particularment de persone~/Rue estan o han
estat sotmeses a .des judicials, mitjancant la seva inserció laboral,/?.>'
./

ey&

Artiele 1.- La undació Privada AFMA (Accions per
ment de les Mesures
Alternatives) e constitueix d'acord amb la LIei 5/2001 de...1 -de maig i es regeix per la
legislació: del a Generalitat de Catalunya, per voluntatla s seus fundadors, i per les
normes legal, ' i reglamentáries que siguin d'aPlica~ió
7" e manera especial, per aquests
estatuts.
t lO
'
•
~.\\;)Sl.lIS fln- PE?¿>
Artiele .:it ",.~~a~ '~ ersonalitat jurídica pr la i plena capacitat jurídica d'obrar
des q ., ~~:t.~
: \~t. ' ¡ • ro- legalment, sense tres limitacions que les que imposin
expres e _~Mf .
aq sts estatuts .
/ /
, 'f;/".,,:1(, ~ .-?-'"
~.
Capíto] ~íney tate,'í:-\.O

'.

'

.•

',,-

AR

~;.--"

Artiele .3. La Fundació té per objecte:
!

r

· profuoure tot un conjunt de programes i iniciatives que afavoreixin el
des1nyolupament personal i social de col-lectius amb risc d'exelusió.
· poi'laborar amb les Administracions per iniciar i portar a bon terme iniciatives
destidades a facilitar la formació i l'adquisició d'hábits laborals que permetin la inserció
la~#~l de persones que estan o han estat sotmeses a mides judicials
· fcql 'l,áborar i facilitar el treball de entitats que sense ánim de lucre treballen per
aconl eguir la igualtat d'oportunitats pels col -lectius més marginats i especialment pels
jove ,¡homes i dones, que han estat penats
· tre ,~llar amb altres iniciatives privades que facilitin la formació i la inserció d'acord
am .a carta fundacional
icipar i col, laborar en aquelles iniciatives que se signifiquin per conscienciar la
societat sobre els drets humans en general, i els drets de les persones penades a tenir
oportunitats per a la seva reinserci6 a la societat
qualsevol altra activitat que permeti una inserció laboral de persones amb poques
possibilitats d'accés als circuits del mercat de trebalI.
La Fundaci6 exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

b) Fl

/2006
Capítol IIl. Beneficiaris,

u

e
r

Artiele 4. Seran beneficiaris de la Fundació les persones amb risc d'exelusió social i
preferentment persones sotmeses a mesures judicials a les quals s'adrecin els Programes
propis o els que la Fundació pugui desenvolupar en col-laboració amb altres
dassociacions i entitats que desenvolupin programes coherents amb les finalitats de la
Fundació.

d)
e)

Capítol IV. Domicili .

Artiele 5. La Fundació té el domicili al carrer Gran de Gracia, 167, principal 2a. de la
ciutat de Barcelona (DP.08012)
Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos
Artiele 6.- La dotació inicial de la Fundació queda constituida pels béns -i drets aportats
a 1'acte fundacional, i podrá augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a
títol gratuít, la Fundació adquireixi amb destinació expressa.á I'augment del capital
fundacional.
'
.

e)

." . '

" , .

.

Artiele 7.- Les rendes del capital fundacional i els altres ingressos que no formen part de
la dotació de la Fundació es destinaran, dins dels límits que estableixi la legislació
vigent, al compliment de la finalitat fundacional.
Artiele 8.- Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació el Patronat
decidirá si han de ser integrats al capital fundacional o han d'aplicar-se directament a la
realització dels fins fundacionals.
Capítol VI. Patronat
Poden formar part del Patronat persones físiques i institucions. '
Artiele 9.- La representació, el govem i 1'administració de la Fundació correspon al
Patronat, que podrá nomenar un director o un comité de direcció amb les facultats que
resultin de l' article 17
El Patronat tindrá les facultats d' administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i
representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en
la materia.

Artiele 10. Correspon especialment al Patronat:
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota elasse d'actes i contractes, i
davant l'administració i tercers, sense excepció. L'elaboració de les normes i
reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.
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b) F ol1m~i, " provar els pressuposto
l'

j/ 2006

c)

d)
e)

f)

iliil

p'ingressos

~582

i despeses i la seva

liquidació, l'inventari-balanc i la mem: ~ riJ.
l:J!'•
•
anya, i altres entitats financeres per
Operar amb caix és i bancs, inclós el
mitjá de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són l'obertura, el
seguiment i la cancel-lació de comptes corrents i de crédit, la contractació
préstecs i crédits, amb o senJe garanties, ineloses les hipotecáries o les pignora' les,
iposits
en descomptes de l1etres e;t~anvi, rebuts i altres documents de gir, efectu
de diners, valors i altre
ns, concertar operacions d'inversió i .t!.ltres d manceres i
bancáries.
Donar i rebre en arr ndament irnmobles, béns i serveis; c. certar i rescindir
~
contractes laborals.
Nomenar apoderats Jenerals o especials que representinj a Fundació en totes les
bIes facultats necessáries i g.l.( en cada cas escaiguin, i
seves actuacions,
revocar-los en la d ,la i forma que estimi procedent. ~
Conservar els bé i drets que integrin el patrim6 de la Fundació i mantenir-ne la
producti.vitat,.s ons els criteris fi~~ce~./. ~'acord ar:nb les cir.c~mstancies
económiques, 1, aquestsefectes, adqum~ nar 1 gravar bens mobles 1 immobles.

t

/1

s

f.Sffi~

Totes les fac
del Protect

~~1~ .~P~~ .t(~.;o
L..'"

Artiele 1

es s'entenen-ser se perjudici de l' obtenció de 1'autorització

_

~I

"i", l\

'l

~t~

ui lega

1~~1.a ~ .: t~i orm /

t preceptiva.
un mínim de tres persones

C~l _ ~~~~t~[tY:e:,.. '
j/
L'elecció _ · r ~'1It~.~ ' ",per cooptació seguint criteris d'idonertat i eficacia
respecte de r. . -f~ki tsit'sQ
7Fundaci6. El cárrec de patró sera reelegible i tindrá una
duració de q tre- ,
ossibilitat de reelecció.
,
f

12 f~/

Artiele
El Patronat designara, d'entre els seus membres, un president, un.
vicepresid1rít, i un tresorer. Designara també un secretari (no necessáriament patró), que
podrá ser-he, si escau, per temps indefinit fins que no sigui destiturt.

J

¡ Per delegació permanent del Patronal correspon al president, i si escau al
vicepresJ~ht, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les
reunionfff
~~l Patronat, com també estendre certificats d'aquestes i dels seus acords, amb
el vist-i- au del president, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la
Fundació ' El president sera substituít, en cas d'abséncia i impossibilitat, pel
vicepresf ent.
.-.
Artiele

Artiele 14.- El Patronat es reunirá almenys 2 vegades a l'any. A rnés, sempre que sigui
convenient a criteri del president o si ho requereixen dos patrons. Les reunions hauran
de ser convocades amb un mínim de quinze dies d' antelació i quedaran válidament
constituídes quan hi concorrin almenys la meitat més un dels patrons.
Artiele 15.- EIs acords del Patronat s'adoptaran per majoria de vots d'entre els assistents
a la reunió legalment constituida, essent imprescindible per a la validesa de qualsevol
acord la concurrencia personal, almenys, de la meitat més un dels patrons. Correspondrá
un vot a cada patró president i no s'admetran delegacions. El vot del president tindrá
forca diriment en cas d' empat.

•

Artiele 16.- El cárrec de patró és gratuít pero no onerós. En cap cas els patrons poden
obtenir cap benefici de les activitats que realitzi la Fundació.

04 / 2~

Artiele 17.- El director o comité de direcció de la Fundació executaran els acords del
Patronat sense perjudici de les ' delegacions que aquest pugui fer. Els correspondrá la
direcció administrativa de la fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat.
Tindran també totes les facultats que el Patronat els delegui, amb excepció de les que
per llei siguin indelegables.
Capítol VII. Exercici económic
Artiele 18.- Els exercicis económics s'iniciaran ell de gener de cada any i finalitzaran
el 31 de desembre. Dintre del primer semestre de cada exercici, el Patronat haurá de
formular un inventari-balanc que reflecteixi amb elaredat i exactitud la situació
patrimonial de la Fundació, i una memoria de les activitats i la gestió económica durant
l'exercici, suficient per donar a conéixer i justificar el compliment de les finalitats
fundacionals i dels preceptes legals. També practicará la liquidació del pressupost
d'ingressos i despeses de l'exercici anterior i formulará el pressupost corresponent a
l' exercici en cursoAquests documents hauran de presentar-se .al Protectorat diantre dels
sis mesos següents a la data de tancament de l' exercici.

Capítol VIII. Modificació i extinció
Artiele 19.- Per modificar aquests estatuts, extingir la Fundació o bé fusionar-la o
agregar-la a una altra, seran necessaris d'acord unánim de tots els patrons i l'aprovació
del Protectorat.
Artiele 20.- La modificació d'aquests estatuts, lextinció de la Fundació, o bé la fusió o
agregació d'aquesta a una altra, requeriran que el Patronat en justifiqui la necessitat o
conveniencia, tenint en compte la voluntat fundacional. Una vegada feta la liquidaci6,
que, si és procedent, realitzaran els membres del Patronat, el romanent es destinara a
entitats privades o públiques, que determinaran els liquidadors mateixos, sense ánim de
lucre i amb finalitats análogues a les que constitueixen l'objecte fundacional.

lr-_::s_~----

~

r

o
l

l
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La Senyora Anna Ramos, Directora de j'Oficina 0654- BARCELONA-GRACIA
FONTANA de la CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,

CERTIFICA

Que en aquesta oficina, ~.
en , P'éompte número 2013 0654 80 0200728800 a nom de
FUNDACIO AFMA, en ca titució, s'ha ingressat un xec per import de 30.000,00
Euros en data 03-07-,06: n concepte d'aportació de capital.

NOM
...1 ,/ .
"

ASS:~OAFMA

CIF

IMPORT

G61424941

30.000,00 €

/
I perqué així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a
Barcelona, amb data 3 de juliol de 2006

,.
,.

EN DONO FE que concorda amb el seu ori ginal , obran t
en aquest protocol general corr ent d'instrum en ts públics ,
amb e l número al com enyament indicat. 1 a utili tat de
I'ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE LES MESURES
ALTERNATIVES (AFMA) ' lli ur o la present SEGONA
copi a, estesa en set folis de paper timbrat exclusiu , el
present i els se güents en ordr e. A Barcelona, a set de
juliol de dos mil sis o ---_
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Ba se
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De l e ga c 16 Barcelona

L10c i data :

Barcelona, 11 d~ J u l iol de 2006

Documcnt:
3 3 8 0 04/07/2006 Lópe z Burniol. J uan J o s6

Núm. de presentacio:

20 0 600005 568 57

.
. d r
ost corresponenl a aquesl docun
Per la declaració Ii.qwdacló e ,m:
números de justificani que es r
e1s
presentat Ies aUIOhqwdaclo~s am agamenl segons la validaciómecá
i, si s'escau. s'ha acreditare seu P
seupeu.
.
ni ue es conservaen aquestaoficit
S'ha presental co p~a de~. dOi~:I~ i qsi s'escau, ractilicació o pr ácí
enmprovació de I ~ u lO tqu I me~ tll r ies que siguin procedents.
Iiquidacióohqu,daclonscomp e

Generalital de Calalunya
Departamenl de Justícia
Dlrecci6 General de Drel i d'Enlitats Jurldiques
Faig constar que, per la Resoluei6 del ?Onseller de Justf~a '~e ::::
consigna més avall, s'inseriu en la rnateíxa ?ata la FundaCl6 que tal
seguil s'anomena, miljan~nl aquesta esenptura, la qual ha es
modificada per la que s'especlüca a continuael6.
Nom de la Fundael6
Fundaei6 Privada AFMA (Accions per el Foment de les Mesures
Altematives)
Núm . d'lnserlpeló 2272
Data Resolueló 24/11/2006
Escrfptura de 14/11/2006, núm. 3023 de protocol

604 0 002389 206

InaclÓ
Notari Mare Sansalvad6 Chalaux
El/La Cap de la Secefó de Publlcltat Registral I de Coord
Administrativa
Data 01 de desembre de 2006
}:

.~

"~ J
'
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