Fundació Privada Carl Faust
Estructura organitzativa i composició dels òrgans de govern i directius

Patronat
Comissió de
finances

Comitè executiu

Comissió de
recerca i divulgació
científica

Comissió de
relacions
institucionals

Gerència

Patronat
Òrgan encarregat del govern i representació de la Fundació. En concret, escollir i cessar
patrons; augmentar o disminuir el nombre de patrons; regular altes òrgans de la Fundació;
nomenar i cessar les persones destinades a ocupar els òrgans de gerència i direcció que s’hagi
creat; tenir cura dels actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la
Fundació, així de la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu
patrimoni; aprovar les liquidacions de pressupostos, l’inventari i els comptes anuals;
interpretar els estatuts i establir normes complementàries que es considerin pertinents;
acordar la modificació dels estatuts o bé la fusió, extinció o agregació a una altra fundació;
aprovar els programes d’actuació i els pressupostos ordinaris i extraordinaris de les activitats
de la Fundació; vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals; atorgar poders
generals i/o especials a favor d’una o més persones quan es consideri adient.
Membres


Sr. Jordi Xena i Ballada, President del
Patronat



Sr. Pere Cabot i Roig, Vicepresident del
Patronat



Sr. Andreas Valtl, Tresorer del
Patronat



Sr. Josep M. Camarasa i Castillo, patró



Sr. Pere Condom i Vilà, patró



Sr. Alberto Eisenmenger, patró



Dr. Josep Girbal i Lladó, patró



Sr. Ramon Maria Masalles i Saumell,
patró



Sr. Raymond Miralbell, patró
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Sr. Joan B. Planells i Planells, patró



Sr. Christopher J.V. Witty, patró

Comitè executiu
Té les funcions d’agilitar la presa de decisions del Patronat, de fer el seguiment més quotidià
de la gestió de la Fundació i de preparar les reunions del Patronat.
Membres


Sr. Jordi Xena i Ballada, President del Patronat



Sr. Pere Cabot i Roig, Vicepresident del Patronat



Sr. Andreas Valtl, Tresorer del Patronat



Sr. Pere Condom i Vilà, patró



Sr. Xavier Armangué, secretari lletrat (sense vot)



Sr. Josep Borrell, gerent (sense vot)

Comissió de finances
Òrgan que s’ocupa del seguiment de la gestió del patrimoni econòmic de la Fundació i de
l’examen de les condicions òptimes per al seu manteniment, així com de les oportunitats per al
seu increment; informar al Patronat sobre els projectes de pressupost anual; vetllar que
l’inventari reflecteixi fidelment la realitat patrimonial, i cercar recursos i donacions
d’institucions, empreses i particulars, presentant informes al Patronat i sotmetent-li les seves
propostes.
Membres


Sr. Jordi Xena i Ballada, President del Patronat



Sr. Pere Cabot i Roig, Vicepresident del Patronat



Sr. Andreas Valtl, Tresorer del Patronat



Sr. Pere Condom i Vilà, patró



Sr. Xavier Armangué, secretari lletrat (sense vot)



Sr. Josep Borrell, gerent (sense vot)

Comissió de relacions institucionals
Té les funcions de vetllar arreu per la imatge de la Fundació, de difondre’n les activitats,
d’atendre els mitjans de comunicació, mantenir relacions amb institucions i entitats i altres
que les que corresponguin a la presidència de supervisar les publicacions i la publicitat de la
Fundació.
Membres
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Sr. Jordi Xena i Ballada, President del Patronat



Sr. Josep Borrell, gerent (sense vot)

Comissió de recerca i divulgació científica
Encarregada de proposar les línies de recerca i divulgació de la Fundació i vetllar pel seu
desenvolupament i la seva projecció científica i social.
Membres


Sr. Pere Cabot i Roig, patró



Sr. Josep M. Camarasa i Castillo, patró



Sr. Josep Girbal i Lladó



Sr. Ramon Maria Masalles i Saumell, patró



Sr. Raymond Miralbell, President de la CRIDC per delegació



Sr. Joan B. Planells i Planells, patró



Sr. Xavier Armangué, secretari lletrat (sense vot)



Sr. Josep Borrell, gerent (sense vot)

Secretari lletrat
Encarregat de tenir cura de la documentació de la Fundació; lliurar certificacions amb el vist-iplau del president; cursar, per ordre del president, la convocatòria de les reunions del
patronat; aixeca acta de les reunions; portar i custodiar el llibre d’actes del Patronat.


Sr. Xavier Armangué i Caralps

Gerència
Òrgan de gestió del Jardí Botànic Marimurtra, encarregat d’organitzar-hi activitats, tot plegat
en el sentit que assenyalen els objectius fundacionals i també per a generar recursos sobretot
amb l’atracció de visitants.


Sr. Josep Borrell i Bueno
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