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Senyor, 

 

 

Envers la comunicació efectuada a aquest Protectorat en data 20.8.2021, en què ens 

comuniqueu l’errònia inscripció de la composició del Patronat de la Fundació Josep 

Pallach (núm. 2715), us fem avinent les següents observacions: 

 

De conformitat amb el certificat emès en data 6.11.2018 pel secretari amb el vistiplau del 

president, legitimat en data 7.11.2018 pel notari de Palafrugell senyor José María Chiner 

Vives, núm. 698/18 del seu llibre indicador, la composició del Patronat arran dels canvis 

aprovats en reunió de Patronat de 11.5.2018, era la següent: 

 

President 

Josep M. Soler Prats 

Vitalici 

  

Secretari-Tresorer 

Marià Judez Pi 

A renovar: 15/05/2019 

  

Vocal 

Núria Aupí Gifré 

com a tècnica cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Josep Durán Carpintero 

com a director de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de la UG 

Nat 

  

Vocal 

Moisès Esteban Guitart 

com a director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Sr. Josep M. Soler Prats 

Fundació Josep Pallach 

Carrer dels Valls , 20 

17200 Palafrugell 

(Baix Empordà) 
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Vocal 

Carme Fenoll Clarabuch 

A renovar: 11/12/2021 

  

Vocal 

Juli Fernández Iruela 

com a Regidor de l'Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Maria Teresa Frigola Borràs 

en representació del Consell Comarcal del Baix Empordà 

A renovar: 30/09/2020 

  

Vocal 

Silvia Llach Carles 

com a representant de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Vocal 

Josep Piferrer Puig 

en la seva qualitat d’alcalde president de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Martí Sans Pairutó 

en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

A renovar: 30/09/2020 

  

Vocal 

Claudia Soler Laborda 

A renovar: 11/12/2021 

  

Vocal 

Albert Tané Padrós 

com a regidor d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Enric Vigas Bonany 

A renovar: 11/12/2017 

  

 



 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret, 
Entitats Jurídiques i Mediació 
 

 

 
Carrer del Foc, 57 
08038 Barcelona 
Tel. 012 
http://justicia.gencat.cat 
 
 

 
3 / 8 

Document: Z1131I88543c81p 

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certif icats de l’Agència Catalana 
de Certif icació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels 
actes administratius i de les manif estacions de v oluntat en suport inf ormàtic del Registre Electrònic de la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluny a’.”  
Aquest document es pot consultar a la web http://justicia.gencat.cat/documentsent itats   

 

3 

Vocal 

Montserrat Vila Suñé 

com a Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 

Nat 

 

 

En conseqüència, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de 

Fundacions de la Generalitat és la següent: 

 

President 

Josep M. Soler Prats 

Vitalici 

  

Secretari-Tresorer 

Marià Judez Pi 

A renovar: 08/11/2023 

  

Vocal 

Monica Alcala Torrent 

com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Núria Aupí Gifré 

com a tècnica cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Josep Durán Carpintero 

com a director de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de la UG 

Nat 

  

Vocal 

Moisès Esteban Guitart 

com a director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Vocal 

Joan Farré Riera 

com a Regidor de l'Ajuntament de Palafrugell 

Nat 
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Vocal 

Carme Fenoll Clarabuch 

A renovar: 11/12/2021 

  

Vocal 

Silvia Llach Carles 

com a representant de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Vocal 

Enric Marquès Serra 

A renovar: 08/11/2023 

  

Vocal 

Josep Piferrer Puig 

en la seva qualitat d’alcalde president de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Martí Sans Pairutó 

en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

A renovar: 30/09/2020 

  

Vocal 

Claudia Soler Laborda 

A renovar: 11/12/2021 

  

Vocal 

Montserrat Vila Suñé 

com a Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Aquesta composició del Patronat va ésser comunicada i inscrita en el Registre de 

fundacions en el marc de l’assumpte 22944/2018. 

 

Amb posteritat a l’esmentada composició del Patronat, es van comunicar nous canvis, 

tramitats en l’assumpte 4713/2020. Aquest assumpte va ésser obert arrel de la sol·licitud 

presentada en data 24.1.2020, a la qual s’acompanyava l’escriptura pública atorgada el 

dia 19.11.2019 davant el notari de Palafrugell senyor José María Chiner Vives, núm. 

1945 del seu protocol, de la qual resulta que, a la reunió de Patronat de 8.11.2019, es va 

aprovar: 
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 La renúncia presentada pels senyors Albert Tané Padrós i Juli Fernández Iruela. 

 

 La baixa, per caducitat del mandat, del senyor Enric Vigas Bonany. 

 

 El nomenament com a patrons de la senyora Mònica Alcalà Torrent, regidora 

d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell; i dels senyors Joan Farré Riera, com a 

regidor per consens entre els grups que no formen part de l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Palafrugell, i Enric Marquès Serra, conseller del Consell Comarcal 

del Baix Empordà. 

 

 La renovació del senyor Marià Judez Pi com a patró, amb el càrrec de secretari – 

tresorer. 

 

Així mateix, en el certificat protocol·litzat en l’esmentada escriptura pública hi figura una 

relació dels patrons, en la qual, a més dels canvis anteriorment indicats, no s’hi feia 

constar a la senyora Maria Teresa Frigola Borràs, el mandat de la qual no caducava fins 

al dia 30/09/2020. 

 

Tot i això, en cap moment es va comunicar formalment la renúncia de la senyora Frigola 

com a membre del Patronat, ni qualsevol altre causa de cessament legal i 

estatutàriament establerta. 

 

Per altra banda, de conformitat amb l’article 12 dels estatuts de la Fundació, el Patronat 

està constituït per un mínim de 5 i un màxim de 15  patrons.  Seran patrons nats els 

fundadors [és a dir, l’Ajuntament de Palafrugell, la Universitat de Girona i el senyor Josep 

Maria Soler Prats].  Els patrons electius seran designats per cooptació per part dels  

patrons nats entre aquelles persones físiques o jurídiques amb especial  rellevància 

pública, social o científica o sensibilitat envers l'educació en  sentit ampli. I, segons 

l’article 13, la duració del càrrec de patró serà la següent:  a) Els patrons nats ostentaran 

el càrrec de manera vitalícia.  b) Els patrons electius ostentaran el càrrec durant un 

període de  quatre anys.   

 

Conseqüentment, no va ésser inscrita la baixa de la senyora Maria Teresa Frigola Borràs 

atès que no es va comunicar formalment la seva renúncia. 

 

Ara bé, i atès que el mandat de la senyora Frigola va caducar el dia 30/09/2020, us fem 

avinent que s’ha procedit a inscriure la seva baixa per caducitat del mandat, de 

conformitat amb l’article 332-12.1.d del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les persones jurídiques. 
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Per tant, la composició del Patronat actualment inscrita en el Registre de fundacions és la 

següent: 

 

President 

Josep M. Soler Prats 

Vitalici 

  

Secretari-Tresorer 

Marià Judez Pi 

A renovar: 08/11/2023 

  

Vocal 

Monica Alcala Torrent 

com a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Núria Aupí Gifré 

com a tècnica cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Josep Durán Carpintero 

com a director de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de la UG 

Nat 

  

Vocal 

Moisès Esteban Guitart 

com a director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Vocal 

Joan Farré Riera 

com a Regidor de l'Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Carme Fenoll Clarabuch 

A renovar: 11/12/2021 
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Vocal 

Silvia Llach Carles 

com a representant de la Universitat de Girona 

Nat 

  

Vocal 

Enric Marquès Serra 

A renovar: 08/11/2023 

  

Vocal 

Josep Piferrer Puig 

en la seva qualitat d’alcalde president de l’Ajuntament de Palafrugell 

Nat 

  

Vocal 

Martí Sans Pairutó 

en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

A renovar: 30/09/2020 

  

Vocal 

Claudia Soler Laborda 

A renovar: 11/12/2021 

 

Vocal 

Montserrat Vila Suñé 

com a Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 

Nat 

 

Aprofitem l’avinentesa per indicar-vos la conveniència de modificar el terme “nat” per 

referir-se als patrons fundadors, ja que el qualificatiu de nat ve referit a una persona que 

ostenta el mandat de patró pel fet d’ostentar un determinat càrrec; d’altra banda, pel que 

fa als patrons Ajuntament de Palafrugell i Universitat de Girona, tractant-se de persones 

jurídiques, la seva durada hauria d’ésser indefinida, no vitalícia i haurien de fer-se 

representar en el Patronat per una persona física. 

 

D’altra banda, de la composició del Patronat inscrita, no resulta que l’Ajuntament de 

Palafrugell ni la Universitat de Girona formin part del Patronat. 

 

Caldria, doncs, que regularitzeu la composició del Patronat i la durada del mandat dels 

patrons, d’acord amb les previsions dels articles 12 i 13 dels estatuts de la Fundació, dels 

quals resulta que no hi ha patrons nats, en el sentit de patrons que ho siguin pel fet 
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d’ostentar un determinat càrrec, i que, fora dels fundadors, la resta de patrons tenen un 

mandat temporal de 4 anys, reelegibles. 

 

Us fem avinent que el dia 30/09/2020 va caducar el mandat de patró del senyor Martí 

Sans Pairutó. 

 

Finalment, us informem que qualsevol canvi en la composició del Patronat ha d’ésser 

formalment comunicat al Registre de fundacions. 

 

Atentament, 

 

 

Cap del Servei d'Associacions i Fundacions 

  

Pilar Del Pozo Fina   

 

Barcelona, 20 d'agost de 2021 
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