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Senyors/Senyores, 

Us trameto, adjunta, una fotocopia compulsada de la Resolució per la qual el director 
general de Dret d'Entitats Juridiques (per delegado de la persona titular del 
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC 6334 de 
13.3.2013) ha resolt l'expedient 32026 / 2013, sobre la inscripció de la Delegació de la 
Fundació Renal Jaume Arnó a Catalunya, a la qual correspon el núm. 39 del Registre de 

Fundacions. 

Atentament, 

Responsable de publicitat registra' 

M. Cinta Sánchez Bisbal 

Barcelona, 21 de maig de 2014 
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Resolució per la qual s'inscriu la Delegació a Catalunya de la Fundació  Renal 

Jaume Arnó 	 • 

Relació de fets 

1. El dia 29 de novembre de 2013 es va presentar la sollicitud d'inscripcíó en el Registre 

de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de la delegació a Catalunya de la 
Fundación Renal Jaume Arnó. 

2. La Fundación Renal Jaume Arnó és una fundació constituida d'acord amb la legislació 
estatal i está inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i lgualtat amb el número 25-0040. 

3. El dia 14 de desembre de 2012, el Patronat de la Fundació va prendre l'acord de 
constituir una delegació de la Fundación Renal Jaume Arnó, segons queda acreditat en 

els certificats de dates 28 de novembre de 2013 i 10 de febrer de 2014, lliurats pel 
secretad del Patronat amb el vistiplau del president. 

4. La Delegado de la Fundación Renal Jaume Amó té el domicili al carrer Enric 
Granados, 3, ir, de Lleida. 

5. La Fundación Renal Jaume Arnó té com a finalitat: a) Oferir tot tipus de serveis 
d'indole assistencial al col-lectiu de pacients amb malaltia renal. b) Propiciar i estendre el 
diagnóstic preco9, la prevenció i el tractament de les malalties renals i altres patologies 
associades a aquestes malalties. c) Donar a conéixer la situació de la malaltia renal, i el 
que suposa la donació d'órgans, al conjunt de la societat. d) Promoure unitats de 
voluntaris en suport al malalt renal i la seva família pel que fa a necessitats assistencials 
(técniques domiciliáries de diálisi i altres). 

6. El primer pla d'actuació de la Delegació a Catalunya de la Fundación Renal Jaume 
Arnó consisteix en un servei integral d'atenció social. 

7. Els representants de la Delegació de Catalunya seran els senyors José Ignacio Gracia 

Camacho i Jordi Costa Llor, com a persones designades pel Patronat de la Fundación 

Renal Jaume Arnó en la reunió de data 2 de desembre de 2013, el primer per a les 
funcions de delegat de la Delegació de la Fundación Renal Jaume Arnó a Catalunya, i el 
segon per a les funcions de secretan i de la Delegació. 
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8. En data 28 de marc de 2014 es va completar la documentació necessária perinscriufe 
la Delegació a Catalunya de la Fundación Renal Jaume Arnó en el Registre (49\  
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

. 	. 
, 

9. El dia 7 d'abril de 2014, el cap del Servei d'Assessorament Económic ,i Acció del 
Protectorat va informar favorablement sobre la inscripció sollicitada de ..1,a'Delegació a 
Catalunya de la Fundación Renal Jaume Arnó en el Registre de Fuhdacions de la 
Generalitat de Catalunya. 

Fonaments de dret 

1. L'article 311-9.3 del ¡libre tercer del Codi civil de Catalunya que estableix que la 

inscripció de delegacions és facultativa en els supósits altres que els que regulen els 
apartats 112 de l'article 311-9. 

2.L'article 311-9.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya que estableix la 

documentació que les delegacions de les fundacions regulades per altres Ileis de 
fundacions han de presentar en el Registre de Fundacions. 

3. Les finalitats de la Delegació són d'interés general i la Fundació que la constitueix 
exerceix amb carácter regular activitats a Catalunya i está degudament constituida 
d'acord amb la seva Ilei personal. 

Per tot aixó, amb l'informe favorable previ del Servei de Registre i Assessorament 
d'Entitats de Dret Privat, 

Resolc: 

Inscriure en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya la delegació a 

Catalunya de la Fundación Renal Jaume Arnó, l'acord de constitució de la qual consta en 
els certificats de dates 28 de novembre de 2013 i 10 de febrer de 2014, Iliurats pel 
secretad del Patronat amb el vistiplau del president. 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada (o les 

persones interessades) podrá interposar, amb carácter potestatiu, recurs de reposició 
davant d'aquest órgan en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, ambdós terminis a comptar des de l'endemá de la seva 
notificado. 
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Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense qu'e se'n 
,..- 

notifiqui la resolució es podrá entendre desestimat i es podrá interposar recurs - bontenciós 
administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aqueli en qué es 

produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant de liórgan damunt esmentat. 

Barcelona, 20 de maig de 2014 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Per delegació (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGO 6334 de 13.3.2013) 

Santiago Ballester i Muñoz 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques 

Ref.: LMM/Imm 
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