22 de desembre de 1999
DECLARACIÓ DE FIDEÏCOMÍS
COMITÈ INTERNACIONAL PER A LA CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI INDUSTRIAL
Follett Stock, Malpas Road,
Truro, Cornwall, TR1 1QH

Aquesta declaració de fideïcomís la realitzen el 22 de desembre de 1999 Sir Neil Cossons
de l'Old Rectory, Rushbury, Shropshire ST6 7EB, i Stuart Smith de Chygarth, 5 Beacon
Terrace, Camborne, Cornwall TR14 7BU, «primers Fideïcomissaris», que, juntament amb els
futurs fideïcomissaris d'aquesta escriptura, s'anomenaran en endavant «Fideïcomissaris».
Atès què els primers Fideïcomissaris disposen d'una quantitat de mil lliures en els
fideïcomisos declarats en aquesta escriptura i es contempla que es puguin abonar o transferir
més diners o actius als fideïcomissaris en virtut dels mateixos fideïcomisos,
EN AQUESTA ESCRIPTURA ES DECLARA EL SEGÜENT:
A.

ADMINISTRACIÓ

La fundació benèfica constituïda per aquesta escriptura (en endavant «Organització benèfica»)
i les seves propietats (en endavant «Fons fiduciari») són administrades i gestionades pels
Fideïcomissaris en nom del Comitè Internacional per a la Conservació del Patrimoni
Industrial («TICCIH») o en nom de qui els Fideïcomissaris decideixin periòdicament amb
l'aprovació dels Comissaris d’organitzacions benèfiques d'Anglaterra i Gal·les (en endavant
«Comissaris»).
B.

OBJECTE

Els Fideïcomissaris han d'utilitzar el Fons fiduciari i la seva renda per promoure i fer
progressar l'educació i la cooperació internacional de persones per protegir, conservar,
investigar, documentar i fer recerca sobre tots els aspectes del patrimoni industrial arreu del
món (en endavant «Objecte»).

C.

FACULTATS

Amb l'únic objectiu d'assolir l'Objecte d’aquesta escriptura, els Fideïcomissaris poden exercir
les facultats següents:
1)

recaptar fons, així com demanar i rebre contribucions, sempre que per a aquest
objectiu els Fideïcomissaris no realitzin cap activitat comercial permanent
substanciosa i s'ajustin a les disposicions reglamentàries pertinents;

2)

comprar, prendre en arrendament o en intercanvi, llogar o adquirir de qualsevol altra
manera les propietats que siguin necessàries per al compliment de l'Objecte i
mantenir-les i equipar-les per a aquest ús;

3)

de conformitat amb la legislació vigent, vendre o arrendar totes o una part de les
propietats amb què compta el Fons fiduciari o traspassar-les de qualsevol altra
manera;

4)

de conformitat amb la legislació vigent, manllevar diners i fer que el Fons fiduciari es
faci càrrec del pagament de tots o d'una part dels diners manllevats;

5)

cooperar amb altres entitats benèfiques, cossos de voluntaris i autoritats competents,
nacionals o internacionals, que també fomentin l'Objecte o que tinguin una finalitat
benèfica semblant i intercanviar-hi informacions i consells;

6)

establir i donar suport a fundacions, associacions o institucions benèfiques del Regne
Unit o de qualsevol altre lloc del món constituïts per fomentar l'Objecte;

7)

nomenar i constituir els comitès nacionals o internacionals d'especialistes que els
Fideïcomissaris considerin oportuns;

8)

contractar els treballadors (que no siguin Fideïcomissaris) necessaris per tal d'assolir
l'Objecte i fer les provisions de fons necessàries i justes per al pagament de les
pensions i de la jubilació del personal i dels familiars que en depenguin;

9)

permetre que qualsevol inversió que es contempli en el Fons fiduciari es realitzi
mitjançant el nomenament d’una societat interposada, com ara un banc adscrit a la
Cambra de Compensació, una companyia fiduciària o qualsevol empresa de corredoria
de borsa que formi part de la Borsa (o qualsevol subsidiària d'aquesta empresa de
corredoria), per part dels Fideïcomissaris i abonar a aquesta societat interposada una
remuneració correcta i justa per dur a terme aquesta funció;

10)

delegar a un o més dels Fideïcomissaris la transacció de qualsevol negoci o la
realització de qualsevol acte que calgui dur a terme en execució dels interessos del
Fideïcomís i que s'emmarqui dins la competència empresarial o professional dels

Fideïcomissaris, sempre que realitzin una supervisió raonable sobre qualsevol
Fideïcomissari que actuï en nom seu d'acord amb aquesta disposició i sempre que
garanteixin que tots els seus actes i procediments els siguin comunicats íntegrament i
immediata;
11)

adquirir, amb o sense contraprestació econòmica, qualsevol propietat o participació en
béns immobles o propietats legals i raonables i en qualsevol dret, acció o privilegi que
els Fideïcomissaris considerin necessaris per a la promoció de l’objecte; construir,
mantenir, demolir, adaptar o modificar qualsevol edifici, construcció o estructura
mòbil necessària o convenient per a l’objecte del Fideïcomís i establir les normes per
a les propietats que s'adquireixin d’aquesta manera;

12)

de conformitat amb la legislació vigent, vendre, millorar, hipotecar, desenvolupar,
intercanviar la llicència d'arrendament, traspassar, comptabilitzar o utilitzar de
qualsevol altra manera les propietats i els drets del Fideïcomís;

13)

de conformitat amb l'Objecte del Fideïcomís per part dels Fideïcomissaris, i sense
prejudici d'aquest, permetre que la propietat del Fideïcomís sigui utilitzada, totalment
o parcial, per als objectes esmentats per part de les organitzacions o les persones que
el Fideïcomís determini sense haver de pagar una renda, però que estigui subjecta a un
pagament derivat del manteniment i la utilització, o en les condicions que s’acordin, o
que sigui utilitzada per als objectes de l’organització benèfica, sempre que s'efectuï un
pagament suficient d'arrendament per sufragar les despeses que tinguin a veure amb la
utilització però que no interfereixi substancialment en l'ús de la propietat per als
objectes esmentats;

14)

revisar, imprimir i publicar, de manera gratuïta o mitjançant qualsevol altre sistema,
llibres, informes, material promocional, publicacions periòdiques, circulars, articles,
pel·lícules i altres materials o registres en qualsevol format per augmentar la
consciència i el coneixement públic de tots els objectes del Fideïcomís, o d'una part
d'aquests, o de les seves propietats, per tal de fomentar-los mitjançant conferències,
exposicions, seminaris, tallers, trobades, ponències, cursos i col·loquis, i dur a terme
altres activitats que serveixin per promoure l'intercanvi d'informació científica,
tècnica, pràctica i organitzativa sobre el patrimoni industrial per al foment de
l'Objecte;

15)

establir, promoure, realitzar i donar suport o ajuda per a l'establiment d'un consell de
qualsevol associació o institució benèfica, donar o garantir diners per a finalitats

benèfiques que tinguin alguna relació o que serveixin per fomentar els objectes del
Fideïcomís i per impulsar o promoure vincles, col·laborar amb altres organitzacions
benèfiques de voluntariat i organismes governamentals o no governamentals que
treballin per fomentar els objectes esmentats i que tinguin objectes benèfics semblants
i intercanviar-hi informació i consells;
16)

de conformitat amb la legislació vigent, celebrar i realitzar qualsevol acord per a la
transferència de tots o d'una part de la tasca i dels béns del Fideïcomís o qualsevol
acord de fusió o per adquirir tots o una part de la tasca i dels béns de qualsevol
institució o institucions benèfiques que tingui uns objectes iguals o molt semblants als
del Fideïcomís, sempre que la institució o institucions benèfiques que adquireixin
qualsevol part dels béns o de les tasques del Fideïcomís o que es creïn com a resultat
d'aquesta fusió, o en el nom de les quals i del Fideïcomís s'adquireixin tots o una part
dels béns o de les tasques de qualsevol institució, prohibeixin la distribució dels seus
beneficis entre els seus membres fins a un límit no inferior al que imposa el
Fideïcomís;

17)

realitzar les accions legítimes necessàries per assolir l'Objecte.

D.

MEMBRES
Els membres del Fideïcomís han de ser persones o organitzacions que siguin admeses
de conformitat amb les disposicions d'aquesta escriptura. No s'admetrà cap membre
del Fideïcomís la sol·licitud d’admissió del qual no aprovin els Fideïcomissaris. Hi
haurà dues categories de membres, que són els membres individuals i els membres
nacionals, als quals fan referència les disposicions següents:

1)

Poden ser membres individuals totes les persones que estiguin vinculades activament
amb la conservació, investigació, documentació, recerca, interpretació o formació
sobre patrimoni industrial.

2)

Poden ser membres nacionals els països sobirans reconeguts o membres de les
Nacions Unides i que hagin establert un comitè nacional que s'ajusti a les normes i als
reglaments que dicten els Fideïcomissaris periòdicament i que hagin nomenat un dels
seus comitès perquè en sigui el representant nacional. La condició per ser membre
nacional de ple dret és l'establiment d'un comitè nacional i el nomenament d'un
representant nacional, com s’indica més amunt. El representant nacional representarà
el comitè nacional corresponent en les assemblees generals dels membres del

Fideïcomís. Cadascun dels membres nacionals té un vot que exercirà el representant
nacional.
3)

Un membre individual o nacional deixarà de ser membre:
a)

en cas que es retiri o renunciï al càrrec, prèvia aprovació dels Fideïcomissaris,

b)

en cas que no satisfaci l'import de la quota de membre durant dos anys

consecutius,
c)

en cas que sigui destituït pels vots de la majoria de representants nacionals
presents en una assemblea general,

4)

d)

en cas que es dissolgui el Fideïcomís,

e)

en cas de defunció.

Els Fideïcomissaris es reserven el dret de suspendre del càrrec un membre individual
o nacional, sempre que la suspensió sigui ratificada posteriorment per la majoria dels
vots dels representants nacionals presents amb dret a vot en la propera assemblea
convocada.

E.

ASSEMBLEES GENERALS

1)

El Fideïcomís convocarà una assemblea general dels membres individuals i nacionals
com a mínim una vegada cada tres anys successius a partir de la data d'aquesta
escriptura, en el lloc i el moment que els Fideïcomissaris decideixin.

2)

Els Fideïcomissaris estan facultats per convocar les assemblees generals i tenen
l'obligació de fer-ho si així ho exigeix una tercera part dels representants nacionals
totals del Fideïcomís.

3)

Totes les assemblees generals s'han de convocar amb una antelació mínima de vint-iun dies, mitjançant un avís on s'especifiqui l'hora i el lloc de l'assemblea i el caràcter
general dels assumptes que s'hi hagin de tractar. L'avís s'ha de transmetre a tots els
membres individuals i nacionals, als Fideïcomissaris i als comptables del Fideïcomís.
L'omissió accidental d'informar d'una assemblea o la no recepció d'un avís
d’assemblea per part de qualsevol persona que hi tingui dret no invalida la celebració
de l'assemblea.

4)

No es pot negociar cap afer en una assemblea general, a menys que hi hagi quòrum.
El quòrum sobre l'afer que es negociï el constituirà el vot d'una tercera part dels
membres amb dret a vot en una assemblea, que estiguin presents en persona o que
tinguin un representant degudament autoritzat. Si no hi ha quòrum un cop hagi

transcorregut mitja hora a partir de l'hora designada per a l'assemblea o si durant una
assemblea deixa d'haver-hi quòrum, aquesta s'ajornarà al mateix dia de la setmana
següent,

a la mateixa hora i en el mateix lloc, o bé a l'hora i el lloc que els

Fideïcomissaris decideixin.
5)

El President dels Fideïcomissaris o, en la seva absència, un altre Fideïcomissari
nomenat per la resta presidirà l'assemblea general, però si ni el president ni aquest
altre Fideïcomissari hi són presents per realitzar la seva tasca passats quinze minuts de
l'hora en què ha de tenir lloc l'assemblea, els Fideïcomissaris presents n'escolliran un
altre perquè en sigui President, i si només hi ha un Fideïcomissari present que vulgui
realitzar la tasca, aquest serà el President.

6)

Si no hi ha cap Fideïcomissari que vulgui assumir el càrrec de President o si no es
presenta cap Fideïcomissari passats quinze minuts de l'hora designada per iniciar
l'assemblea, els membres presents amb dret a vot han d'escollir un membre perquè
sigui nomenat President.

7)

Els Fideïcomissaris, tot i no ser membres, tenen dret a assistir i intervenir en les
assemblees generals.

8)

Els membres individuals tenen dret a assistir i intervenir en les assemblees generals,
però no tenen dret a vot.

F.

NOMENAMENT DE FIDEÏCOMISSARIS

1)

El cos de Fideïcomissaris (en endavant Consell) es compon d'un màxim de catorze
Fideïcomissaris. Els primers Fideïcomissaris són els següents i ostentaran el càrrec
fins a la propera assemblea general del Fideïcomís:
Sir Neil Cossons
Sr. Stuart Smith

2)

Quan tingui lloc la primera assemblea general, tots els Fideïcomissaris hauran de
deixar el càrrec i, en cada assemblea general posterior, ho hauran de fer una tercera
part dels Fideïcomissaris que s'hagin de retirar per rotació o, si el seu nombre no és
tres o un múltiple de tres, es retirarà del seu càrrec el nombre més proper a una tercera
part; si només hi ha un Fideïcomissari que s'hagi de retirar per rotació, caldrà,
tanmateix, que deixi el càrrec. Els representants nacionals tornaran a nomenar els
Fideïcomissaris, o en nomenaran de nous, durant les assemblees generals.

3)

Els Fideïcomissaris que s'han de retirar per rotació són els qui hagin estat més temps
al càrrec des que van ser nomenats per darrera vegada; en cas que hi hagi persones que
fossin nomenades com a Fideïcomissaris per darrera vegada el mateix dia, si no és que
arriben a un acord mutu, es designarà a la sort qui s'ha de retirar.

4)

Si durant una assemblea general es retira un Fideïcomissari del Fideïcomís per rotació
i no es cobreix el càrrec vacant, el Fideïcomissari que s'hagi retirat podrà tornar a ser
nomenat, si ho desitja, si no és que durant l'assemblea es decideix no cobrir la vacant
o si es presenta una resolució per al nomenament del Fideïcomissari que no és
acceptada.

5)

No es pot nomenar ni tornar a nomenar cap persona com a Fideïcomissari en una
assemblea general que no sigui un Fideïcomissari que es retiri per rotació, si no és
que:
a)

té la recomanació dels Fideïcomissaris;

b)

en un termini no inferior a catorze dies hàbils ni superior a trenta-cinc dies
hàbils abans del dia designat per a l'assemblea, un membre qualificat amb dret
a vot ha donat avís al Fideïcomís de la intenció de proposar aquella persona
perquè es nomeni o es torni a nomenar, tot fent constar les circumstàncies que,
si es nomenés o es tornés a nomenar, caldria incloure en el registre del
Fideïcomís de fideïcomissaris, juntament amb un avís emès pel candidat en el
qual expressés la seva voluntat de ser nomenat.

G.

ELIGIBILITAT PER AL CÀRREC DE FIDEÏCOMISSARI

1)

Per tal de ser nomenat Fideïcomissari:
a)

cal tenir 18 anys;

b)

no es pot haver estat Fideïcomissari abans i haver estat inhabilitat del càrrec de
conformitat amb la disposició de la clàusula següent.

2)

Ningú no pot ser nomenat Fideïcomissari per ocupar el càrrec per primera vegada o
per vegades posteriors fins que no hagi signat al llibre d’actes dels Fideïcomissaris
una declaració d'acceptació i voluntat per actuar d'acord amb els interessos del
Fideïcomís.

H.

DETERMINACIÓ DEL CÀRREC DE FIDEÏCOMISSARI

Un fideïcomissari ha de deixar el càrrec si:

1)

se l'inhabilita del càrrec de fideïcomissari en virtut de la secció 72 de la Charities Act
1993 (o de qualsevol promulgació obligatòria o modificació de l'esmentada
disposició);

2)

està en situació d'incapacitat a causa d'un trastorn mental o d'una malaltia per fer-se
càrrec dels seus propis afers;

3)

sense el permís dels Fideïcomissaris, no es presenta a les assemblees que se celebrin
durant un període de sis mesos i els Fideïcomissaris resolen que el seu càrrec ha
quedat vacant;

4)

notifica als Fideïcomissaris la seva renúncia (sempre que un mínim de dos
fideïcomissaris continuïn en el seu càrrec quan hagi de fer-se efectiva la renúncia).

I.

CÀRRECS VACANTS

Si un càrrec queda vacant, els Fideïcomissaris ho han de fer constar al llibre d'actes durant
l'assemblea següent. Es pot tornar a nomenar qualsevol fideïcomissari elegible. Si hi ha
menys de dos fideïcomissaris, no es pot exercir cap dels poders o facultats que aquesta
declaració o la llei confereix als Fideïcomissaris, llevat del nomenament d'un o més
fideïcomissaris.
J.

ASSAMBLEES DELS FIDEÏCOMISSARIS

Els Fideïcomissaris han de celebrar, com a mínim, una assemblea anual.
K.

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES

La primera assemblea dels Fideïcomissaris l'han de convocar els primers fideïcomissaris
nomenats o dos dels altres Fideïcomissaris, si no s'ha convocat cap assemblea en un termini
de tres mesos des de la data d'aquesta escriptura. Les assemblees posteriors s'han de
planificar a les assemblees dels Fideïcomissaris, però també les pot convocar en qualsevol
moment el president, o dos dels altres fideïcomissaris, sempre que ho notifiquin a la resta de
fideïcomissaris en un termini no inferior a deu dies.
L.

PRESIDENT

El primer president del Consell (sotmès al seu nomenament com a fideïcomissari) és el
professor Louis Bergeron. En la primera assemblea general i en les assemblees generals
posteriors, els Representants nacionals escolliran el President entre els Fideïcomissaris, que

ocuparà el càrrec fins a la pròxima assemblea general dels membres. El President sempre pot
ser reelegit. Si el president no fa acte de presència durant els deu minuts posteriors a l'hora
designada per iniciar l'assemblea, o bé si no hi ha president, els fideïcomissaris presents n'han
d'elegir un entre ells perquè presideixi l'assemblea.
M.

ASSEMBLEES EXTRAORDINÀRIES DELS FIDEÏCOMISSARIS

El president o dos dels fideïcomissaris poden convocar en qualsevol moment una assemblea
extraordinària amb una notificació prèvia mínima de quatre dies als altres fideïcomissaris
sobre els temes que es tractaran, per bé que, si entre els temes hi ha el nomenament d'un
fideïcomissari o una proposta d'esmena d'aquesta escriptura de fideïcomís, cal enviar una
notificació amb una antelació mínima de vint-i-un dies. Les assemblees extraordinàries es
poden convocar perquè tinguin lloc immediatament abans o després de les assemblees
ordinàries.
N.

QUÒRUM

Hi haurà quòrum quan, com a mínim, una tercera part dels fideïcomissaris que hi hagi en
aquell moment, o bé dos fideïcomissaris (el que representi un nombre superior), estiguin
presents a l'assemblea.
O.

VOTACIÓ

Cadascun dels temes que es tractin es decidirà per majoria de vots dels fideïcomissaris
presents i que votin sobre aquell tema concret. El president de l'assemblea té vot de qualitat,
tant si prèviament ha votat sobre el tema en qüestió com si no ha votat; cap altre
fideïcomissari en cap altra circumstància pot votar més d'una vegada sobre la mateixa qüestió.
P.

ACTES

Els Fideïcomissaris han de redactar les actes dels procediments de les assemblees en els
llibres destinats a aquesta funció.
Q.

COMPTES

Els Fideïcomissaris han de complir les seves obligacions, tal com estableix la Charities Act
1993 (o qualsevol promulgació obligatòria o esmena d'aquesta llei), pel que fa a:
1)

el manteniment dels registres de comptabilitat de l'Organització benèfica;

2)

la preparació de l'estat de comptes anual de l’Organització benèfica;

3)

l'auditoria o l'examen independent de l'estat de comptes de l’Organització benèfica;

4)

la comunicació de l'estat de comptes de l’Organització benèfica als Comissaris.

R.

INFORME ANUAL

Els Fideïcomissaris han de complir les seves obligacions, tal com estableix la Charities Act
1993 (o qualsevol promulgació obligatòria o esmena d'aquesta llei), pel que fa a la preparació
d'un informe anual i de la seva transmissió als Comissaris.
S.

PODER GENERAL PER ESTABLIR REGLAMENTACIONS

Dins els límits d’aquesta escriptura, els Fideïcomissaris tenen facultat en determinats
moments per establir reglamentacions per a la gestió del Fideïcomís i per a la direcció dels
seus negocis, inclosa la convocatòria d'assemblees, l'ingrés de diners en un banc i la custòdia
de documents.
T.

COMPTES BANCARIS

Els Fideïcomissaris controlaran tots els comptes bancaris en què hi hagi dipositada alguna
part del Fons fiduciari que es gestionaran en nom de l’Organització benèfica. Tots els xecs i
les ordres de pagament d'aquests comptes han d'anar signats per dos fideïcomissaris, com a
mínim.
U.

OBLIGACIÓ DE RENÚNCIA A INTERESSOS PERSONALS PER PART

DELS FIDEÏCOMISSARIS
1)

De conformitat amb la subclàusula 2) d'aquesta clàusula, els fideïcomissaris no poden
adquirir cap interès en les propietats que pertanyin a l’Organització benèfica (si no és
en qualitat de fideïcomissari de l’Organització benèfica) o rebre una remuneració o
estar interessats (si no és en qualitat de fideïcomissari) en cap dels contractes que
celebrin els Fideïcomissaris.

2)

Els fideïcomissaris que siguin advocats, comptables o que exerceixin qualsevol altra
professió poden cobrar i rebre el pagament dels honoraris professionals per les tasques
que realitzin ells o les empreses que dirigeixin quan els altres fideïcomissaris els
demanin els seus serveis professionals en nom de l'Organització benèfica: sempre que
en cap cas una majoria de Fideïcomissaris se’n beneficiï segons aquesta disposició i

que els fideïcomissaris es retirin de les assemblees dels Fideïcomissaris on es parli de
la seva pròpia missió o remuneració, o de la missió o remuneració de la seva empresa.
V.

GESTIÓ DE LES PROPIETATS

De conformitat amb la legislació vigent, els Fideïcomissaris hauran de vendre o deixar les
propietats que pertanyin a l’Organització benèfica que no s’hagin de conservar ni ocupar per
tal d’assolir els objectes d’aquesta escriptura.
W.

ARRENDAMENTS

Els Fideïcomissaris han de garantir que, quan concedeixin un arrendament, l'arrendatari signi
un contracte d'arrendament. Els arrendaments han de contenir una clàusula a la part de
l'arrendatari sobre el pagament d'una renda, en què també s'inclogui la condició de devolució
en cas que la renda no es pagui o no es compleixin les clàusules de l'arrendament.
X.

REPARACIÓ I ASSEGURANÇA

Els Fideïcomissaris han de donar reparació i disposar d'assegurances pel valor total contra
incendis i altres riscs habituals en tots els edificis de l’Organització benèfica que l'arrendatari
no tingui l’obligació de reparar ni d'assegurar, i també han de tenir les assegurances
corresponents de responsabilitat pública i de responsabilitat com a empresari.
Y.

ESMENA DE L'ESCRIPTURA FIDUCIÀRIA

1)

Els Fideïcomissaris poden esmenar les disposicions d'aquesta escriptura, sempre que:
a)

no es realitzi cap esmena a la clàusula B (clàusula de l'objecte), si no és que els
Fideïcomissaris consideren que l'Objecte ja no constitueix un mètode adequat i
eficaç per utilitzar el Fons fiduciari;

b)

no es realitzi cap esmena a la clàusula S (clàusula d'obligació de renúncia a
interessos personals per part dels fideïcomissaris) o a aquesta clàusula sense el
consentiment previ per escrit dels Comissaris;

c)

no es realitzi cap esmena que tingui com a conseqüència que l’Organització
benèfica deixi de ser legalment una institució benèfica.

2)

Totes les esmenes s'han de presentar mitjançant escriptura amb l'autoritat que es derivi
d’una resolució aprovada en una assemblea extraordinària dels Fideïcomissaris.

3)

Els Fideïcomissaris han d'enviar immediatament als Comissaris una còpia de totes les
esmenes que es realitzin d'acord amb aquesta clàusula.

Z.

DISSOLUCIÓ

Si els Fideïcomissaris decideixen que és necessari o recomanable dissoldre el Fideïcomís, s'ha
de convocar una assemblea de tots els Fideïcomissaris amb una notificació prèvia mínima de
vint-i-un dies (o amb una antelació menor que acordin tots els fideïcomissaris), en la qual
s’indicaran les condicions de la resolució que es proposi. Si dues terceres parts de la majoria
dels presents amb dret a vot confirmen la proposta, els Fideïcomissaris estaran facultats per
realitzar els actius que siguin propietat del Fideïcomís o bé que estiguin al seu nom. Els
actius que quedin després de satisfer els deutes i les obligacions corresponents es transferiran
a alguna altra institució o institucions benèfiques que tinguin objectes similars als del
Fideïcomís i que determinin els membres del Fideïcomís o, en cas contrari, que es dediquin a
altres fins benèfics. Caldrà enviar una còpia de l'estat de comptes o de la declaració dels
comptables del darrer exercici comptable de la fundació benèfica als Comissaris benèfics.
En testimoni de tot el que s'ha dit fins ara, les parts sotasignades donen la seva paraula
sobre tot el que s’ha acordat en el dia d'avui.
Signa l'escriptura:
SIR NEIL COSSONS
en presència de:
T
E
S
T
I
M
O
N
I

)
)

Signatura:
Nom:
Adreça:

Càrrec:

Signa l'escriptura:
STUART SMITH
en presència de:
T
E

)

Signatura:
Nom:

)
)
)

S
T
I
M
O
N
I

Adreça:

Càrrec:

