"FUNDACIÓ PINEDA PER AL FOMENT I EL DESENVOLUPAMENT DE L'ENSENYAMENT I LA CULTURA"
FINS I FINALITATS (CAPÍTOL SEGON DELS ESTATUTS)

Article 6.- Fins.
Els fins de la fundació, amb caràcter general, són el foment i desenvolupament de l'ensenyament
i de la cultura, així com la promoció, divulgació i patrocini d'activitats artístiques, científiques,
tècniques, formatives i / o benèfiques.
Article 7.- Fins immediats.
Dins dels fins generals enunciats a l'article anterior, la fundació té com a objectius concrets
immediats, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents:
a) Donar ajuda, en qualsevol forma possible, a el foment, desenvolupament i realització
d'activitats de formació professional, cultural i educativa en tots els seus aspectes i en el
seu sentit més ampli.
b) Concedir ajuda econòmica a tota classe de persones, per a la participació en qualsevol
tipus de programa o curs de formació humana, tècnica, ètica o cívica.
c) Crear el servei d'ajuda a l'estudiant. Concedir ajuda econòmica per a la realització
d'estudis, en el seu sentit més ampli, a les persones que el patronat consideri que
reuneixen les condicions per a això.
d) Prestar auxili econòmic a persones o institucions dedicades a la formació humana,
l'ensenyament, la cultura o la investigació científica, així com realitzar i / o col·laborar amb
projectes de cooperació a el desenvolupament.
e) Concedir premis i ajudes als mèrits particulars o corporatius i a les obres o treballs que, en
qualsevol branca o sector, puguin ser d'utilitat en l'àmbit social i territorial on la fundació
desenvolupi les seves activitats.
f)

Concedir ajuda econòmica per a la creació, construcció, equipament i desenvolupament
de centres que contribueixin a la fi objecte de la fundació.

g) Realitzar activitats de voluntariat i de cooperació a el desenvolupament, mitjançant la
col·laboració amb altres entitats no governamentals, podent a aquests efectes servir de
via per destinar a fins concrets, a Espanya oa l'estranger, els recursos rebuts de persones
físiques o jurídiques amb estricte respecte a la voluntat dels donants.
h) Col·laborar i participar, directament o indirectament, de forma minoritària o majoritària, en
entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, els fins i
objectius siguin anàlegs o coadjuvants dels fins i objecte de la fundació, complint en tot
cas els requisits legals.
i)

Contribuir a l'manteniment, conservació i restauració de Béns de l'Patrimoni Històric ja
sigui de caràcter local, comunitari o estatal.

j)

Sol·licitar i exercir la tutoria legal de persones menors d'edat o incapacitades, sigui quina
sigui la causa d'aquesta incapacitació.

k) Finançar total o parcialment immobles destinats a centres culturals, formatius, col·legis
majors, residències d'estudiants i de professors o qualsevol altra, mantenint la propietat
directa o indirectament o bé per mitjà d'ajudes a tercers.
l)

Cedir l'ús dels immobles que conformen el patrimoni de la fundació afectes a
l'acompliment dels fins fundacionals, amb caràcter onerós o gratuït a tercers, els quals,

hauran de desenvolupar en ells l'objecte per al qual els ha estat cedit.
m) Realitzar programes i actuacions dirigides directament i específicament a persones joves
en el marc del seu àmbit d'actuació i de les seves finalitats, de manera continuada.
n) Qualssevol altres activitats que el patronat consideri convenients per al compliment dels
fins fundacionals.
Els anteriors fins podrà complir-los la fundació fonamentalment en relació a tota persona
resident a Catalunya, fins i tot immigrants.

Article 8.- Realització dels fins.
1.- Els fins de la fundació i la realització del seu objectiu, es desenvoluparan de manera principal
a Catalunya.
2.- La fundació podrà realitzar els seus fins directament o indirectament, efectuant prestacions o
rebent col·laboracions d'altres fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, que
tinguin fins docents, culturals, benèfics, formatius o assistencials, entès en el seu sentit més
ampli.

