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Aspectes legals que cal tenir en compte en les 
reunions del patronat 
 
Formació “en línia”  
Sessió | 24 de març 2023 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Conèixer com convocar el patronat i dissenyar un ordre del dia útil per conduir la 
reunió. 

• Conèixer els requisits perquè la reunió del patronat es consideri vàlida i tingui eficàcia 
des del punt de vista jurídic. 

• Conèixer com renovar el patronat i saber com es documenta i tramita la seva 
modificació. 

• Assolir els coneixements des d’una vessant pràctica. 
• Mostrar i practicar amb models que serveixin per l’execució de les diferents actuacions. 

A qui es dirigeix? 

Aquesta formació està orientada a membres dels patronats, secretariat, direccions, gerències i 
professionals de l’àrea jurídica de les fundacions. 

Programa 

1. La convocatòria del patronat i l’ordre del dia. 
2. El quòrum d’assistència i d’adopció d’acords. 
3. La delegació del vot. 
4. Les tipologies de reunions del patronat. 
5. Renovació del patronat i modificacions estatuàries. 
6. Acceptació i renuncia de patrons. 
7. L’elaboració d’actes i certificats  

a. L’acta de la reunió 
b. La certificació dels acords 

8. Exemples, models i casos pràctics 

Metodologia 

S’assoliran els objectius del curs combinant l’explicació teòrica amb exemples reals i models 
sobre els acords i tràmits a realitzar. 
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Docent 

 

 

 

Tomàs Segura 
Advocat de Bufet Bergós. 
 

 

Requeriments tecnològics necessaris 
La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents i taules compartides per la docent, entorn tranquil i silenciós. 

Inscripció 

 

Preu per participant:  75 € Fundacions associades a la CCF  
150 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé ES03 3025 0900 
8014 0001 3011, indicant el nom de la persona participant i la referència “Curs 
patronat”. 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre. 
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