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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 

FIRA DE L' AVELLANA DE RIUDOMS 

 

 

 

TÍTOL I 

Denominació, naturalesa, domicili i finalitats 

                          

Article 1. L' Ajuntament de Riudoms constitueix el Patronat FIRA DE L' AVELLANA, en 

régim de fundació pública i permanent, que té per objecte organitzar els certàmens, 

assegurar la promoció, fomentar la millora tecnològica de la producció, de la 

industrialització i del comerç de l'avellana  i d' altres que compleixin les condicions que 

reglamentàriament  es determinin.                                                           

 

Article 2. La fundació tindrà personalitat jurídica pròpia, i plena capacitat d' obrar i per 
tant amb caràcter enunciatiu i no limitatiu; podrà adquirir, conservar, posseir, 
administrar, vendre, permutar i empenyorar béns de qualsevol classe; fer tota mena de 
contractes; convenir operacions de crèdit; obligar-se , renunciar i plegar-se sobre béns 
i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i cedir tots els procediments 
corresponents i practicar lliurement tota mena de drets, accions i exclusions, davant els 
jutjats i tribunals de justícia; ordinaris i especials;  organismes i dependències de 
l'administració pública, o qualsevol altre de l' estat, comunitat autònoma, província o 
municipi, i d' altres entitats.                                                                                                                      

 

Article 3. La gestió de la fundació anirà a càrrec del patronat designat de la manera 
prevista en aquests estatuts sense més limitacions que les que se'n derivin. 
Conseqüentment el patronat haurà de complir la voluntat fundacional.                                                                                                                      

 

Article 4. Quedarà sota la responsabilitat de la fundació, durant els dies de preparació i 
realització dels certàmens i manifestacions, l'ús del recinte que s'escull per instal·lar-hi 
els estands i exposicions monogràfiques i els serveis que corresponguin per a la 
realització de qualsevol tipus d'activitats relacionades amb la FIRA DE L'AVELLANA.                                                                                                                     

 

Article 5. La fundació FIRA DE L' AVELLANA té el seu domicili a l'Ajuntament de 
Riudoms, carrer Major ,52, 43330 Riudoms, (Baix Camp) .         
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TITOL II 

Patrimoni i règim econòmic 

 

Article 6. El patrimoni de la fundació serà integrat per:  

 

a) Instal·lacions, béns i drets de tota mena aportats i concedits per la corporació. 

b) Els béns que, en el futur, adquireixi la fundació per qualsevol mitjà dels 
admesos en dret, i que el patronat acordi acceptar amb el propòsit d'augmentar 
el patrimoni fundacional.                                                  

 

Article 7. Els mitjans que es preveuen per al sosteniment de la fundació són:              

 

a) Els obtinguts per prestació de serveis i per l'ocupació d'espais dins el recinte 
firal. 

b) L'assignació pressupostària de l'Ajuntament.  

c) Els ajuts econòmics de tota mena, com poden ser donacions, subvencions, 
préstecs i assignacions que es rebin directament o indirectament, tant de 
particulars com d'organismes o entitats de qualsevol mena.                                                                                       

 

Article 8. Correspondrà al patronat la gestió i administració del patrimoni de la fundació, 
sempre guiat per la seva finalitat. 

 

En cas d' haver-hi beneficis es destinaran a constituir un fons de reserva, que es 
dedicarà a pagar les despeses extraordinàries per a noves inversions. Per a la 
disposició d' aquests fons de reserva serà necessari l'acord d'un mínim de dues 
terceres parts dels membres del consell general.  

 

Article 9. Els béns immobles i drets reals que pugui adquirir la fundació s'inscriuran en 
el registre de la propietat. Els altres béns, i capital en metàl·lic, seran guardats i 
dipositats en entitats bancàries, si així es creu convenient, i de la manera que ho 
disposi el patronat. El patronat tindrà l'obligació d'inventariar tots els béns de la 
fundació de la manera que s'estableixi en l'article 10 d'aquests estatuts.                   
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TÍTOL III 

Dels pressupostos i els comptes 

 

Article 10. El patronat proposarà per a cada exercici econòmic un pressupost 
d'ingressos i despeses que s'haurà de trametre a la corporació municipal abans del dia 
30 de novembre de cada any, i aquesta l'aprovarà, si així procedeix, i consignarà en el 
seu propi les partides concretes destinades a la fundació. 

 

Així mateix i durant el mes de gener de cada any, el patronat haurà de fer una 
liquidació del pressupost de la fundació, corresponent al darrer any, i presentar-la a 
l'Ajuntament, el qual hi donarà el seu vistiplau; en aquesta liquidació hi constarà 
l'inventari detallat de la fundació, així com el projecte d'inversions.                                                      

 

Article 11. El patronat, si cal, podrà programar inversions destinades a obres i 
instal·lacions dels béns de la fundació i les haurà de consignar dins els pressupostos 
que es confeccionin per a cada exercici econòmic i els haurà de  sotmetre 
conjuntament a l'aprovació de la corporació municipal.          

 

Article 12. La comptabilitat de la fundació anirà a càrrec del consell general. Els 
comptes hauran de portar-se al dia sempre a disposició dels membres del patronat. 

 

TÍTOL IV  

Òrgans de la fundació 

      

Article 13. El govern, l'administració i la representació de la fundació correspondrà de 
manera exclusiva al patronat nomenat de conformitat amb allò que disposin aquests 
estatuts, sense més limitacions ni impediments que els establerts per la llei en 
aquestes circumstàncies.                                                                

 

Article 14. Els càrrecs del patronat seran de confiança i honorífics, per tant, si no es 
disposa el contrari en aquests estatuts, no es retribuiran. 

 

Article 15. El patronat de la fundació serà exercit pels següents òrgans: 

 

1. El consell general  

2. El comitè organitzador 

3. El director de la Fira 
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Article 16. Els càrrecs de Secretari-Interventor i de Tresorer recauran en els que ho 
siguin de l'Ajuntament. 

 

 

TÍTOL V 

Del consell general 

 

Article 17. El consell general és l'òrgan representatiu de la fundació i li corresponen les 
següents funcions: 

 

1. Exercir la representació de la fundació davant de les institucions 

2. Assessorar el comitè organitzador en el desenvolupament de les seves 
funcions.                                                                                                        

3. Determinar les línies generals d'actuació de la fundació.   

4. Elaborar l'informe de dissolució de la fundació, si s'escau.  

5. Concedir les distincions honorífiques que hi hagi establertes.        

6. Elaborar el projecte de pressupost per a cada exercici. 

7. Elaborar el compte general de l'entitat i trametre'l al ple de la corporació. 

 

Article 18. El consell general es considerarà formalment constituït en primera 
convocatòria i seran vàlids els acords que prengui quan hi assisteixin la meitat més un 
dels càrrecs. Ho serà en segona convocatòria, mitja hora després, si hi assisteixen 
almenys un terç dels seus càrrecs. 

 

El consell es reunirà sempre que ho estimi el president i en tot cas una vegada a l'any 
per tal d'informar el projecte de pressupost i la liquidació de l'exercici anterior. 

 

Tots els acords es prendran per majoria de vots i en cas d' empat decidirà el president 
amb vot de qualitat. 

 

Els acords quedaran reflectits en un llibre d'actes firmat pel secretari i amb el vistiplau 
del president. 

 

Les votacions seran secretes en els casos que tractin assumptes de caràcter personal. 
En la resta de temes el president indicarà la forma de votació. 
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Article 19.  El consell general serà presidit per l'alcalde de Riudoms i estarà conformat 
pels següents vocals, que en seran membres mentre conservin el càrrec que ha 
motivat el seu nomenament :  

 

President : L'alcalde 

Vice-president : (en cas que se'n designi) el tinent d'alcalde 

Secretari : el de l'Ajuntament  

Director : A designar pel ple de l'ajuntament. Aquest càrrec podrà coincidir amb el de 
vicepresident.   

Vocals :  

 

 Un representant de cada grup polític dels que integren l'Ajuntament  

 Un representant dels expositors 

 Cinc representants del comitè organitzador 

 El tresorer del patronat 

 

Article 20. El tresorer intervindrà tots els documents de pagaments i cobraments, i 
supervisarà la comptabilitat de la fundació. 

 

                                                                                                                     

TÍTOL VI 

Del comitè organitzador 

 

Article 21. L'instrument executiu per a la realització de les decisions dels òrgans de 
govern del patronat és el comitè organitzador. 

 

El comitè organitzador estarà constituït per un nombre indeterminat de membres que 
pot variar per cada certamen firal. Seran proposats pel director de la Fira. Cinc dels 
seus membres formaran part del consell general. 

 

La presidència del comitè organitzador anirà a càrrec del director de la Fira. 

 

Article 22. Les funcions del comitè organitzador són les següents: 

 

- Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel consell general. 

- Preparar, organitzar i portar la direcció dels treballs de muntatge i desmuntatge de 
cada certamen firal. 
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- Relacions amb els expositors. 

- Informar a la presidència de les incidències que sorgeixin durant la celebració del 
certamen firal. 

- Totes aquelles altres que li encomani el consell general o el director de la Fira. 

 

 

TÍTOL VII 

Del director de la Fira 

                        

Article 23. La corporació municipal, per acord del Ple i a proposta del consell general, 
nomenarà el director de la Fira. Aquest càrrec serà igualment revocable per acord del 
ple de la corporació municipal.                                                      

 

Article 24. El director de la Fira estarà al front de l'organització executiva del patronat, i 
assumirà la màxima responsabilitat dintre el marc establert pel consell general. 

 

Correspon al director de la fira: 

 

a) Vetllar el compliment dels acords del consell general i executar els que li 
corresponguin.  

b) Proposar al consell general 

  - L'organigrama funcional del conjunt de la comissió organitzadora. 

- La contractació de serveis. 

- Els nomenaments i, en el seu cas, les propostes per  cobrir els càrrecs que 
hauran d'integrar el comitè organitzador. 

c)   Adoptar, quan les circumstàncies ho requereixin, les mesures procedents en 
ordre a la bona marxa dels actes i manifestacions de la fira, donant-ne compte al 
president del consell general.  

d) Signar, amb el vistiplau del president, els escrits oficials de la fira. 

  

TÍTOL VIII 

Funció tutelar de l'Ajuntament 

 

Article 25. La corporació municipal tindrà la funció de tutela, limitada a les qüestions 
següents : 
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a) Aprovació de pressupostos i les seves liquidacions.  

b) Autoritzar l'adquisició per part de la fundació de béns immobles, o bé 
empenyorar els que siguin de la seva propietat.  

c) Autorització per a qualsevol sol·licitud de crèdit, tant davant d'entitats privades 
com públiques.                                                            

 

Article 26. Els acords del patronat es podran veure afectats de recurs administratiu 
davant el Ple, dins el termini i la condició que s'estableixi en la legislació disposada en 
aquest cas. 

 

 

TÍTOL IX 

Modificació dels estatuts i dissolució de la fundació 

 

Article 27. Per a la modificació dels estatuts s'hauran d'emprar  els mateixos tràmits i 
formalitats exigits per a la seva aprovació, conforme amb la normativa vigent.                                

 

Article 28. La fundació tindrà una durada indefinida en funció de l'acompliment de la 
finalitat per a la qual va ésser constituïda. 

 

La fundació es  podrà dissoldre: 

 

a) Per acord de l'Ajuntament en sessió plenària convocada per aquesta finalitat, i 
amb el quòrum establert per la llei, al seu propi requeriment i previ informe del 
patronat.  

b) Per no poder aplicar a la seva finalitat els mitjans i activitats que disposa.                                                                                                       

 

Article 29. En cas de dissolució, el patrimoni de la fundació anirà a parar a 
l'ajuntament. 
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Disposició final  

 

Única .-  Aquests estatuts seran vigents un cop aprovats per l'Ajuntament de Riudoms 
en sessió plenària, i complimentades totes les formalitats i tràmits que preveu la 
legislació que li és aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència de la Secretària de l'Ajuntament per fer constar que aquesta Ordenança ha 
estat aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament del dia 19 d'abril de 1996, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 244, de 23 d'octubre de 1996, sense 
que s'hagin produït reclamacions ni al·legacions durant el termini d'exposició pública. 
 
La qual cosa certifico a Riudoms, el dia trenta-u d'octubre de mil nou-cents noranta-sis, 
amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 
 
Vist i plau, 
L'Alcalde,       La Secretària, 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Vallès Jové     Montserrat Masdeu Bultó 
 


