ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA

I.

Art. 1

Naturalesa i finalitat.

La Fundació Santa Maria de Siurana és una Fundació Pia Autònoma
de l’Arxidiòcesi de Tarragona, de naturalesa pública, sense afany de
lucre, que es regirà pels presents Estatuts i les normes canòniques
vigents.

Art. 2

La finalitat de la Fundació és la formació religiosa i moral dels fidels,
aprofitant les possibilitats que ofereix l’oci i el temps lliure per a la
formació integral de la persona segons els principis de l’Església
catòlica.

Per això es realitzaran, entre d’altres, les següents activitats:

-

Donar a conèixer la importància de l’oci i el temps lliure per a la
formació religiosa i moral de la persona, en particular de l’infant,
de l’adolescent i del jove.

-

Col·laborar amb els projectes que tinguin les mateixes finalitats,
realitzats per altres persones o institucions, amb les quals es podrà
establir els oportuns convenis de cooperació.

-

Promoure iniciatives a favor de la vivència dels valors cristians en
el temps lliure, especialment en la infància, la joventut i la tercera
edat.

Art. 3 Opcions de la Fundació:

3.1.

La proposta d’educació en el lleure de la Fundació Santa

Maria de Siurana i de les Seccions vinculades a ella són:

3.1.1. Una proposta humanitzadora i personalitzadora.

L’educació és inherent a la condició humana. Per a
desenvolupar-se plenament, els éssers humans necessiten, a
més del que reben per herència, una intervenció exterior –de
persones concretes i de la societat en general –que anomenem
educació. Per això entenem l’educació com el procés pel qual la
persona s’acaba de fer: educar és ajudar a la persona en el seu
creixement, perquè arribi a desenvolupar totes les seves
potencialitats, perquè sigui capaç d’opcions adultes i lliures.

D’aquesta concepció de l’educació es desprèn que:
•

Educar és intervenir –amb respecte, des del propi
convenciment, amb actituds personals, proposant –per tal
que l’infant o jove opti, amb llibertat, per tot allò que
l’ajuda a ser més persona.

•

L’educació ha de ser integral. La persona ha de créixer en
totes les seves dimensions: vital, corporal, afectiva,
intel·lectual,

social,

ecològica,

religiosa,

moral

i

transcendent. Tota la persona ha de créixer de manera
harmònica i equilibrada.
•

L’educació ha de ser activa, partint dels interessos,
capacitats i necessitats de qui s’educa, el qual esdevé
protagonista de la pròpia educació.

•

L’educació ha de ser transformadora i alliberadora. Ha de
contribuir a transformar i millorar, al mateix temps, a la
persona i al seu entorn social, que és requisit essencial per a
la realització humana. En conseqüència, cal educar la
reflexió, la consciència crítica i el compromís personal i
col·lectiu.

•

L’educació ha de tenir unes finalitats. Això comporta que
l’acció educativa:

-

Sigui pensada des d’un projecte de fons, d’acord amb
un ideal d’home, de societat i de cultura, inspirada en
una filosofia humanista i en la doctrina social de
l’Església.

-

Parteixi d’una anàlisi crítica de la realitat i de l’entorn.

-

Es planifiqui, es realitzi i es revisi d’acord amb les
finalitats triades.

3.1.2. Una proposta des de l’animació.

L’animació és l’estil amb el qual eduquem. No l’entenem pas
com una activitat independent, al costat de les altres activitats;
sinó com una qualitat de la nostra relació humana en les
intervencions educatives.

L’animació és un esperit o tarannà educatiu, i pressuposa unes
actituds de l’educador respecte el grup i les activitats. És un
model educatiu basat en el diàleg, en l’intercanvi de
generacions, en la motivació per a la participació, en l’ajuda a
la construcció de la identitat i l’autonomia personals, en el
testimoniatge d’un projecte de vida en el qual es creu
profundament.

Des d’aquesta perspectiva, l’animació es diferencia clarament
dels models educatius inductius i dels autoritaris.

3.1.3. Una proposta des de l’Església.

Que promou el sentit i la vivència d’Església en la missió
evangelitzadora, en la celebració de la fe i en el testimoniatge
cristià, com a membres de l’Església diocesana i en comunió
amb el ministeri pastoral del seu Bisbe.

El trobament i la descoberta de Jesucrist omplen de sentit el
nostre treball educatiu i donen la seva dimensió més pregona.
En l’Evangeli, hi trobem els valors en els quals s’inspira el

model d’home i de la societat a partir del qual anem
configurant les finalitats i els objectius.

A l’hora de valorar la realitat, de confegir el nostre projecte de
fons, de planificar, executar i revisar la tasca educativa,
prenem com a referència la persona de Jesús i el seu Evangeli,
tenint present els continguts de la doctrina social de l’Església.

L’educació en la fe, lligada íntimament amb la vida de cada
dia, esdevé també un punt essencial de la nostra tasca
educativa.

3.1.4. Una proposa per a un país: Catalunya.

Tota persona s’ha d’educar arrelada al propi país i a la seva
cultura.
Per això plantegem l’acció educativa amb la finalitat que els
infants i joves coneguin, estimin i es comprometin a millorar
Catalunya, per aprendre des de l’estima a la pròpia realitat a
conèixer i a valorar les altres cultures.

3.1.5. Una proposta amb incidència social.

La nostra tasca educativa té com a finalitat incidir en la vida
social catalana, construir comunitat, ajudar a vertebrar el teixit
social, ser presència d’Església, fomentar la vida de grup i
l’associacionisme.

Des de la nostra opció educativa esmercem esforços en
treballar en àmbits socials deprimits i marginats, en integrar
els disminuïts físics i psíquics, en acollir als immigrants, en
oferir alternatives de lleure a la tercera edat.

3.1.6. Una proposta comunitària des del voluntariat.

La nostra proposta educativa és comunitària; adreçada a una
comunitat de pares, monitors, responsables, animadors,
consiliaris, infants, joves i adults que treballa conjuntament,
des d’una opció de voluntariat i gratuïtat, perquè creu en la
importància de l’educació en el temps lliure.
Al llarg d’un lent procés, hem anat consolidant una sèrie de
situacions d’esplai dinàmiques –colònies, casals, clubs d’esplai,
centres juvenils, campaments, rutes,...- en les quals es porta a
terme l’acció educativa.

3.2. Des d’una opció educativa alliberadora de la persona i
transformadora de la societat.

No existeix una educació neutre. Cada opció pedagògica té una
concepció humana, de societat i de cultura més o menys explícita.

L’Ésser humà està immers en un procés de construcció personal
progressiu i permanent. Des de la seva consciència creix com una
persona en el coneixement i en l’estima pròpia i dels altres, i se situa
en el món a través de les relacions i el treball. Respecte a qualsevol

altra realitat material o social, la persona és un absolut. Llibertat,
respecte, i dignitat són els seus atributs irrenunciables.
La dimensió social és la condició bàsica per a la realització de l’home
com a persona. La vida social inclou interrelacions mútues, objectius i
interessos comuns i lligams afectius. Aquesta xarxa de relacions –
estable i identificable- es manifesta en els diversos grups i institucions
que formen l’estructura social.

La cultura és l’expressió de la vida social. Engloba en un tot dinàmic
els coneixements, els models de vida, les formes de comportament,
els sistemes de valors, les tradicions, els costums i les creences; o
sigui, el conjunt de trets distintius (espirituals, materials, intel·lectuals
i afectius) que constitueixen una societat.

A partir d’aquests conceptes, la Fundació Santa Maria de Siurana vol
expressar els ideals de persona, de societat i de cultura en els quals es
fomenta la seva proposta educativa.

3.2.1. Una persona:
•

Lliure i amb identitat, compromesa amb un estil de vida
pel qual ha optat conscientment d’acord amb els continguts
de l’Evangeli, de la doctrina social de l’Església i dels valors
que la història humana ha anat descobrint com a creadors
de persona i de comunitat.

•

Crítica i reflexiva, que analitza en profunditat la realitat
que viu, que coneix els seus propis condicionaments i que
lluita per la construcció d’un món més just i solidari.

•

Activa i compromesa, que s’integra en les condicions del
seu context de vida, que se sent part de la seva comunitat
més immediata amb actituds de servei preferentment vers
els més febles, que lluita per construir relacions d’igualtat i
de solidaritat al seu voltant i arreu.

•

Acollidora i contemplativa, oberta a la relació amb Déu i
formant comunitat amb els altres.

•

Que estima la natura i l’entorn cercant alternatives de
viure que ofereixin la seva conservació i impedeixin la seva
destrucció. Que viu amb un comportament auster,
conscient que no es tracta de tenir més sinó de tenir el
necessari.

•

Que defensa la pau, establint relacions profundes amb els
altres sense servir-se’n mai, i que malda per estendre
aquesta actitud a tots els àmbits de la societat.

3.2.2. Una societat:
•

Justa i lliure, que en les seves estructures garanteixi i
promocioni els drets i els valors de la persona. Una societat
en la qual es reparteixi el treball i es valorin les ocupacions
socials útils en relació amb el bé comú.

•

Integradora

i

participativa,

que

faci

possible

la

corresponsabilitat de tots els ciutadans, posant els mitjans
necessaris per al desenvolupament de les capacitats de
cadascú, i que permeti la realització de tothom sense
exclusió.
•

Respectuosa i solidària, que suprimeixi tot tipus d’opressió
i discriminació personal o col·lectiva i que integri els més
desfavorits i marginats.

•

Amb una nova perspectiva ètica. Que contempli el
desenvolupament i el progrés al servei de totes les
persones.

•

Oberta, en la qual tots els països i nacions tinguin una
autèntica possibilitat de decidir el seu futur i de participar
en la construcció del món en pla d’igualtat.

3.2.3. Una cultura:
•

Arrelada a Catalunya, que manté les tradicions i els
elements que enforteixen la nostra identitat nacional.

•

Viva, que combini tradició i actualitat, que respecti la
història del país i que estigui oberta a tots els pobles.

•

Autèntica, que expressi els anhels i desitjos dels homes i
dones del nostre poble, que reculli i respecti la diversitat de
cada lloc.

•

Festiva, vinculada col·lectivament, que esdevingui vehicle
de comunicació i expressió alegre de significats compartits.

Art. 4

La Fundació és persona jurídica pública de l’Església Catòlica, per
concessió expressa del Sr. Arquebisbe de Tarragona. Per tant, té
capacitat legal plena per adquirir i tenir béns de tota classe, obtinguts
per qualsevol títol legítim en dret, per contractar i obligar-se en
qualsevol forma dins de l’àmbit fundacional i per pleitejar i
comparèixer en defensa

dels seus interessos i drets. També té

personalitat civil mitjançant el compliment de les disposicions legals
corresponents.

Art. 5

La Fundació tindrà el seu domicili al carrer Méndez Núñez, núm. 14
bis 1r de la ciutat de Tarragona. Podrà ser traslladat a un altre lloc per
acord del Patronat amb la conformitat del Sr. Arquebisbe.

Il. Govern.

Art. 6

El govern, direcció i administració de la Fundació correspon a un
Patronat integrat per:

a)

tres membres, nomenats pel Sr. Arquebisbe, que ostentaran els
càrrecs de President/a, Secretari/a i Administrador/a,

b)

un nombre màxim de quatre vocals (experts o interessats en
l’educació, tots ells designats pel Sr. Arquebisbe, escoltats els
altres membres del Patronat),

c)

el President/a de la Federació de Centres d’Esplai Cristians, el
Director/a de l’Escola de l’Esplai i el Responsable del Servei de
Colònies i de Vacances,

d)

Art. 7

consiliari nomenat pel Sr. Arquebisbe.

Les funcions d’aquests càrrecs, a més de les que s’especifiquen en els
articles següents, són les habituals en els organismes col·legiats.

Art. 8

Correspon al Patronat de la Fundació, l’administració dels seus béns i
l’exercici de les accions que la mateixa correspongui amb plenitud de
facultats.
El Patronat està especialment facultat per a les següents funcions:
- Aprovar la memòria anual de la Fundació.
- Aprovar el balanç i el pressupost anual de la

Fundació.

- Aprovar les aportacions al capital fundacional.
- Intervenir en els nomenaments que s’especifiquen

en els estatuts.

- Atorgar poders a favor d’advocats i procuradors per a la defensa i
representació de la Fundació.
- Vetllar per la bona administració del patrimoni fundacional per tal
de dedicar-lo a les finalitats de la Fundació.

Art. 9

Els membres del Patronat per raó del seu càrrec en formaran part
mentre legítimament l’ostentin i seran substituïts automàticament per
qui els succeeixi en el mateix càrrec.

Art. 10

Els membres del Patronat lliurement designats pel Sr. Arquebisbe ho
seran per períodes de quatre anys podent ser reelegits un màxim de
dos quatriennis successius. Cada dos anys es renovarà la meitat
d’aquests membres de designació episcopal.

Art. 11

Si algun dels membres del Patronat cessés abans de l’acabament del
seu mandat, el que el substitueixi exercirà el seu càrrec només pel
temps que li restava la cessant.

Art. 12

En cas que algun dels designats per als anteriors càrrecs no el
poguessin exercir eventualment, per malaltia o una altra causa, els
altres components del Patronat designaran quin dels seus membres
ha d’encarregar-se eventualment de les seves funcions.

Art. 13

El càrrec de patró és honorífic i gratuït. Els patrons l’exerciran amb la
major fidelitat en vistes al compliment de les finalitats i opcions de la
Fundació.

Art. 14

El/la President/a representa la Fundació davant les autoritats
eclesiàstiques i civils, i en les relacions amb les altres entitats
públiques o privades, i amb els particulars, així com executa i procura
que es portin a terme els acords del Patronat, quan no correspon o no
s’ha designat a una altra persona per a fer-ho.

Art. 15

El/la Secretari/a aixecarà acta de les reunions del Patronat, certificarà
els documents de la Fundació, redactarà la correspondència i altres
escrits

del

Patronat,

arxivarà

i

custodiarà

degudament

la

documentació del Patronat, i expedirà les certificacions dels acords
presos i de la documentació de la Institució.

Art. 16

L’Administrador/a es preocuparà dels aspectes econòmics necessaris
per al funcionament de la Fundació i de les seves Institucions,
donant-ne compte habitualment al Patronat i requerint-ne d’aquest
conformitat amb la seva gestió.

Art. 17

El Consiliari vetllarà per la coherència de les accions de la Fundació
amb les orientacions de l’Església i es farà portaveu de les directrius
del Sr. Arquebisbe, al qual informarà de la marxa de la Fundació en
aquest aspecte.

Art. 18

El Patronat es reunirà un mínim de quatre vegades l’any en sessió
ordinària i amb caràcter extraordinari sempre que ho decideixi el/la
President/a, per ell/a mateix/a o a petició de la meitat dels membres
del Patronat, indicant els temes a tractar.

La convocatòria la farà el President/a amb cinc dies d’antelació de
manera que s’asseguri que ha arribat a coneixement de tots els
patrons tant la convocatòria com l’ordre del dia i les persones
convocades. La reunió serà vàlida si es troben presents la majoria
absoluta dels patrons, sempre que tots hagin estat convocats
degudament.

Per poder prendre acords vàlidament hi haurà d’estar present la
majoria absoluta dels membres del Patronat. Els acords es prendran
per la majoria absoluta dels assistents. El dret de vot és personal i no
pot ésser delegat.

Serà necessari que els acords del Patronat

es prenguin amb

l’aprovació de les dues terceres parts dels membres assistents a la
reunió quan impliquin la disposició, enajenació o gravament dels
béns de la Fundació, per qualsevol proposta de modificació dels
estatuts i per proposar a l’Arquebisbe la dissolució de la Fundació.

III.

Art. 19

Economia.

La quantitat inicial del patrimoni de la Fundació és d’un milió de
pessetes. A més a més d’aquesta quantitat, la Fundació podrà
adquirir bens mitjançant donacions, herències o regals que siguin
acceptats pel Patronat. El conjunt d’aquests béns es considerarà
patrimoni estable de la Fundació.

Art. 20

Els béns que constitueixen el dot de la Fundació, podran estar
invertits en béns mobles o immobles, per a què produeixin les rendes
necessàries, excloent qualsevol especulació, però vetllant per a la
millor defensa del patrimoni.

A tal efecte, el Patronat vetllarà assíduament perquè la inversió dels
béns patrimonials sigui la més adequada a cada moment. Podrà
ordenar, com acte d’administració ordinària la venda dels valors
mobiliaris per adquirir-ne d’altres

en substitució dels venuts i

l’adquisició de béns mobles o immobles amb els sobrants de vendes o
diner efectiu de qualsevol altra procedència, sempre que ho estimi
necessari.

Art. 21

La Fundació, per ser una entitat de caràcter pastoral, educativa i
social, exclou tota finalitat de lucre i procurarà acollir-se

als

beneficiaris atorgats en aquest tipus d’Institucions.

Art. 22

La Fundació té capacitat per a rebre, adquirir i administrar tota classe
de béns, que li siguin adjudicats per qualsevol títol legítim en ordre a
l’exercici de les seves activitats i consecució de les seves finalitats:
herències, llegats, donatius, quotes, subscripcions, ...

Art. 23

Els béns lliurats per a una secció o per a una finalitat concreta de la
Fundació han de ser invertits d’acord amb la voluntat dels donants.

Art. 24
24.1. Pel que fa a la manera de portar els llibres de l’administració, es farà d’acord
amb les normes vigents de la diòcesi.

24.2. Anualment i sempre que es demani, s’hauran de presentar a l’aprovació del
Sr. Arquebisbe, els llibres de comptes de la Fundació.

Art. 25

Per endeutar-se, pignorar i alienar els seus béns i per fer despeses
extraordinàries caldrà comptar abans amb l’autorització escrita del Sr.
Arquebisbe, a tenor del dret canònic vigent.

Art. 26

Al finalitzar l’any es farà balanç de l’exercici i es confeccionarà un
pressupost per les activitats de l’any següent, els quals han de ser
aprovats pel Patronat i representants a l’aprovació del Sr. Arquebisbe.

IV.

Art. 27

Seccions.

La Fundació per assolir les seves finalitats a aconseguir en el temps
lliure, pot crear Seccions, les quals es regiran pels presents Estatuts i
pels respectius reglament aprovat pel Patronat.

Art. 28

Tenint en compte la realitat de l’Arxidiòcesi de Tarragona inicialment
es constitueixen per les següents Seccions: Servei de Colònies de
Vacances, Federació de Centres d’Esplai Cristians i Escola de l’Esplai
de Tarragona.

Art. 29

Cada Secció, en acabar el curs, presentarà a l’aprovació del Patronat
de la Fundació una memòria de les activitats desenvolupades i de les
projectades pel curs següent, i també els balanços i pressupostos
corresponents, devent atenir-se fidelment a les observacions que es
facin.

A. Secció: Federació de Centres d’Esplai Cristians.

Art. 30

La Secció Federació de Centres d’Esplai Cristians es proposa
fonamentalment:

30.1. Treballar en l’educació integral de la persona: infants, adolescents i joves, des
del temps lliure de manera unitària, d’acord amb les finalitats i
opcions de la Fundació.

30.2. Mantenir i incrementar el nombre de Centres que vulguin dedicar-se a
l'activitat pastoral i educativa cristiana.

30.3. Informar als Centres integrats en la Secció dels nous elements tècnics i
pedagògics relacionats amb l’esmentada activitat i que poden
millorar i facilitar-ne el seu exercici.

30.4. Organitzar trobades, campanyes i altres accions sectorials i/o diocesanes, dels
Centres d’Esplai integrats en la Secció per a desenvolupar la Proposta
Educativa de la Fundació.

30.5. Promoure la relació amb altres realitats pastorals i/o juvenils de l’Arxidiòcesi,
tant a nivell d’infants com de joves animadors.

30.6. Orientar i ajudar a l’organització de les activitats de caire educatiu que es
desenvolupin dins de les Seccions de la Fundació.

Art. 31

La Secció de Centres d’Esplai Cristians exercirà les seves activitats
principalment a través de parròquies, moviments i associacions
apostòliques, col·legis i altres institucions, procurant que serveixin
per a una major integració dels participants en l’associació, moviment
o institució a la qual pertanyen.

Art. 32

La Secció integrarà els Centres que són admesos com a membres, amb
el compromís d’actuar d’acord amb els principis educatius de la
Secció. Participen en les seves accions i col·laboren en la consecució
dels objectius de la Secció.

Art. 33

Les peticions d’admissió es cursaran al Patronat a través de les
parròquies o institucions a què desitgin pertànyer els qui ho demanin.
Per poder estar inscrit a la Secció és necessari acceptar els presents

Estatuts i el Reglament de Règim Intern propi de la Federació de
Centres d’Esplai Cristians, i ser admès pel Patronat.

Art. 34

El Reglament de la Secció determinarà les altres condicions que es
requereixen per a ser-ne membre i la quota amb la qual han de
contribuir per les despeses del seu funcionament.

Art. 35

La Secció serà regida per un Consell Permanent constituït per un/a
President/a, Secretari/a, Administrador/a, Consiliari i quatre Vocals.
El President/a serà nomenat pel Sr. Arquebisbe

a proposta del

Patronat havent escoltat als responsables dels centres inscrits en la
secció. Els altres càrrecs seran nomenats pel President de la Secció. El
Consiliari serà nomenat pel Sr. Arquebisbe.

Art. 36

Tots els components del Consell Permanent exerciran el seu càrrec
per un quatrienni. Podent ser nomenats com a màxim per dos
quatriennis consecutius.

B. Secció: Servei de Colònies de Vacances.

Art. 37

Els objectius del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació són
els següents:

37.1. Prestar els serveis d’infrastructura i suport a les accions educatives dels
centres que li demanin o a la pròpia Fundació.

37.2. Prestar altres serveis de caire educatiu.

37.3. Col·laborar amb les parròquies, associacions i altres institucions en la gestió
de cases, immobles i equipaments de colònies

Art. 38

El Servei de Colònies de Vacances proposarà al Patronat l’adquisició
dels immobles i equipaments que siguin necessaris pel bon
funcionament de les activitats i tindrà cura també de la conservació,
millora i bona administració de les instal·lacions que té encomanades.

Art. 39

Per a realitzar el consignat article anterior el Servei de Colònies de
Vacances administrarà els béns que li siguin confiats o es posin a la
seva disposició per aquest fi d’acord amb les condicions i orientacions
del Patronat.

Art. 40
40.1. El Servei de Colònies de Vacances serà regit per un Equip Directiu constituït
pel Responsable, l’Administrador i un màxim de quatre Vocals. El
Responsable serà nomenat pel Sr. Arquebisbe a proposta del Patronat
de la Fundació, per termini de quatre anys. L’Administrador/a i els
vocals seran nomenats pel responsable de la secció. Tots podran ser
designats de nou podent desenvolupar els seus càrrecs durant 8 anys
seguits com a màxim.

40.2. Serà membre de ple dret de l’Equip directiu un representant de la Federació
de Centres d’Esplai Cristians.

Art. 41

Per a les actuacions de major importància o extraordinàries que no
figuren en la memòria anual o pressupost serà necessari l’aprovació

explícita del Patronat, tenint sempre present el que es prescriu en els
presents Estatuts referent a les operacions econòmiques (art. 19 al 26).
Aquesta aprovació es farà constar en l’Acta.

C. Secció: Escola de l’Esplai de Tarragona.

Art. 42

L’Escola de l’Esplai de Tarragona té com a finalitats:

42.1. La formació en l’àmbit del Temps Lliure i l’Educació Social i totes aquelles
tasques que per encàrrec de l’Arxidiòcesi o per voluntat del Patronat
es cregui convenient de realitzar.

42.2. Proposar la titulació dels diferents nivells d’Educadors en el Lleure i Educació
Social d’acord amb les disposicions vigents:

Art. 43

L’Escola de l’Esplai de Tarragona fundada l’any 1977 està reconeguda
per la “Dirección General de la Juventud del Ministerio de Cultura y
Bienestar Social” el 30 d’octubre de 1978.

Posteriorment, el 29-09-82 és homologada per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya i inscrita amb el número 4 al
Llibre de Registres d’Escoles per a Educadors de Lleure Infantil i
Juvenil.

Finalment reconeguda com Escola de Formació de Voluntariat per
l’INCAVOL de la Generalitat de Catalunya, segons resolució de data
20-06-95.

Art. 44

Per aconseguir la seva finalitat l’Escola de l’Esplai de Tarragona
organitza

cursos

dels

diferents

nivells,

celebra

seminaris

d’especialització, diades de tècniques, difon publicacions i compta
amb una biblioteca especialitzada en el tema de l'educació en el lleure
i l’educació social.

Art. 45
45.1. L’Escola de l’Esplai de Tarragona està regida per un Equip
Directiu format pel Director/a, Secretari/a, Administrador/a,
Consiliari i els o les responsables d’Àrees.

45.2. Serà membre de ple dret de l’Equip Directiu un representant de
la Federació de Centres d’Esplai Cristians.

Art. 46

El Sr. Arquebisbe nomena al Director/a, a proposta del Patronat de la
Fundació i al Consiliari. El Secretari/a, Administrador/a i els/les
Reponsables d’Àrees seran nomenats pel Director/a .

Art. 47

Tots els components de l’Equip directiu seran nomenats per un
quatrienni i podran ser designats de nou pel mateix càrrec, però no
més de dos quatriennis consecutius.

V. Vinculació amb l’Arquebisbat de Tarragona.

Art. 48
48.1. Per ser l’Arquebisbe de Tarragona l’autoritat que ha erigit canònicament la
Fundació, presidirà totes les reunions del Patronat o de les Seccions a

les quals assisteixi. A més de les facultats que li són atribuïdes en
aquests Estatuts, tindrà el dret de: visitar els establiments de la
Fundació sempre que ho cregui convenient, examinar els seus
documents i publicacions, fer observacions i aconsellar sobre les
activitats que es portin a terme per la Fundació i per qualsevulla de
les seves Seccions; exigir al Patronat en qualsevol moment rendiment
de comptes, concedir la llicència necessària per l’alienació dels béns
de la Fundació, d’acord amb les normes del dret canònic i les altres
facultats que estan consignades en el Codi de Dret canònic per
facilitar la seva missió de servir a la fe i a la vida cristiana dels seus
fidels com a Arquebisbe de la Diòcesi i aprovar l’estat de comptes
anuals.

48.2. La Fundació tindrà present totes les orientacions emanades del Pla Pastoral
de l’Arquebisbat.

VI.

Art. 49

Modificació i extinció.

Aquests Estatuts poden ser modificats pel Sr. Arquebisbe de
Tarragona, el qual podrà fer-ho a proposta raonada del Patronat de la
Fundació, o per iniciativa pròpia per causes greus que estimi
proporcionades.

Art. 50

La duració de la Fundació és indefinida. Però podrà ser dissolta pel
Sr. Arquebisbe:

a) Quan escoltat el Patronat, ho cregui convenient,
per motius greus.

b) Quan resulti impossible complir les finalitats que li són pròpies
d’acord amb l’establert en els presents Estatuts.

Art. 51

En cas de dissolució els béns de la Fundació, sense excloure els
destinats a les diferents Seccions, seran entregats al Sr. Arquebisbe
perquè els apliqui a les finalitats anàlogues que cregui més
convenients.

Art. 52

En tot el que no estigui determinat en els presents Estatuts, la
Fundació es regirà per la legislació canònica que li sigui aplicable.

VII.

Art. 53

Disposicions transitòries.

Els membres del primer Patronat: Presidents/es, Director/a i altres
membres del Patronat seran designats lliurement pel Sr. Arquebisbe
de Tarragona.

Art. 54

La renovació del Patronat a què fa referència l’article 10 i 11 dels
Estatuts, no s’aplicarà fins que hagin transcorregut quatre anys de
l’aprovació d’aquests Estatuts. La meitat per tant dels membres del
primer Patronat exerciran el seu càrrec durant sis anys.

