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DOS-CENTS CINQUANTA-SIS--~-------

IFICACIÓ D'ARTICLES ESTATUTARIS DE LA 

DE PRIVADA nFUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC 

I APROVACIO DEL TEXT REFÓS DELS 

IXOS" . - - ------- - ---- - - -------------- ----------

A Barcelona, la meva res i d e ncia , a n o u de 

dos mi l v int- i -ú . ---------------------

Davant meu , MARIA ISABEL GABARRÓ MI QUEL , 

de l ' Il.lustre Col . legi Notarial de 

Ca t a l unya , ------- - ----------- ---- - ----------------

COMPAREIX: --- - ------------------------------

La senyora MARINA SOLÉ CATALA, maj or d ' eda t , 

Secretaria General de la Univers itat de Barcelona , 

a mb domicili als efectes d ' aquesta escriptura a 

08007- Barcelona , Gran Vi a de les Corts Catalanes , 

n úm . 585 , i amb D. N. I . /N . I . F . número 46.128.152-L. 

INTERVE en nom i representació , com a 

Secre taria del Patronat de la "FUNDACIÓ PARC 

DE BARCELONA", (C . I. F. número CIENTÍFIC 

61482832) , Funda ció Privada , subjecta a 

G

la 
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legislació d e la Generalita t d e Catalunya , 

domi ciliada a Barcelona, carrer Baldiri i Reixac , 

10- 12 ; constituida per termini indefinit , en 

escriptura ator gada a Barcelona , el dia 26 de 

setembre de 1997 , davant del Notari de Barcelona 

senyor Joan Rubies Mallol, número 5 . 082 de 

protocol; la qua l es regeix pels seus estatuts 

adaptats a la nova llei catalana 5/2 00 1, de 2 de 

maig , de Fundacions, en escriptura atorgada a 

Barcelona el dia 12 de jul iol de 2004 , davant el 

Notari senyor José- Vicente Torres Montero, número 

592 de protocol. INSCRITA al Registre de Fundacions 

Privades de la Generalitat de Catalunya amb el 

número 1 . 1 49, posteriorment modificats per acord 

del Patronat de la Fundaci ó, en reunió celebrada e l 

dia 21 de juny de 2006, elevat a públic mitjan~ant 

escri ptura atorgada el dia 6 de jul iol de 2006 , 

davant el Notari de Barcelona, el Sr. Tomás J iménez 

Duart , número 2687 de protocol, degudament inscrita 

al Registre de Fundac ions Privades de l a 

Gener alitat de Catalunya; Adaptats els seus 

Estatuts socials a la v i gent Llei 4/2008, de 24 

d ' abril , del Llibre Tercer del Codi Civil de 

Catalunya , relatiu a les persones juríd iques , 
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mq~ificada per la Llei 7/201 2 de 15 de juny , 

~tjan9ant escriptura autorit zada pel Notari de 

/ 
Barcelona Sr . Francisco Armas Omedes , el día 2 1 de 

desembre de 2 . O 12, sota el número 2 . 93 6 del seu 

protocol , i de nou modifi c ats i refosos els seus 

estatuts socials mitjan9ant es c riptura autoritzada 

pe l mate i x No t ari, Sr . Ar mas Omedes , e l d i a 22 

d ' abril de 2013 , número 1. 1 2 5 del seu protocol . 

Trasl l adat el seu domicili social al actua l per 

mit j a d e l ' escr i ptura autoritzada pel Notari , Sr . 

Francisco Armas Ome des , e l dia 2 0 de f ebrer de 

2019 , número 408 del meu protoco l . 

La condi c i ó de la senyora compareixent com a 

Secretaria del Patronat de l a Fundació repr esentada 

resulta del seu nome name n t c om a Se c retaria Gene ral 

de la Uni ver si tat de Barcelo na , segons resol u ció 

adoptada pel Rector de la Universitat de Ba rcelona, 

el Senyor Joan Guardia Olmos e n da ta 1 2 de gene r d e 

2021 , de conformitat amb el que disposa els 

Estatuts de la Fundació Privada , la Se cretar i a de l 
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Patrona t s e ra la Secretaria Gene r al de la 

Universi t at d e Barcelona; es t r oba especialment 

facu l tada per aquest acte en virtut dels acords 

adoptats per la reunió del Patronat de data 18 de 

juny de 2021, obj ecte del present atorgament .-----

J o Notari 

responsabilitat 

suf icients per 

la 

amb 

jutjo , 

facultat s 

a l 'atorgament 

sota la me va 

r epresen t a ti ves 

de la present 

escriptura de modificació dels estatuts s ocials i 

aprovació del text refós dels mateixos .-----------

M' entrega i deixo unida a aquesta matriu , l a 

certificació dels acords de la r eunió del Patronat , 

que v a tenir lloc e l dia 18 de j uny de 2021 , 

lliurada per la propia compareixent senyora Mar ina 

So lé Catala , com a Secretar ia del Pat r onat de la 

Fundació i amb el Vist- i -plau del President , el 

Senyor Joan Guardia Olmos, les signatures dels 

qual s legit imo per coincidir amb les que consten en 

els seus r espectius documents d'identitat, així com 

el nou text ref ós dels estatuts de la Fundac i ó que 

la senyora c ompareixent signa en a quest acte.-----

As severa la vigencia de l s e u carrec i 

facultats represent at ives, així com que no han 

variat la capaci tat ni les circumstancies de la 
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expressament la compareixent que no 

realitzar l ' identificació del titular 

al se r e ls mateixos , entitat s de dret públ i c . 

Jo No t a ri faig constar que he efectuat l a 

comprovació sobre la titularitat real de la 

Soci etat a través de SIGNO , qu e coincideix amb la 

manifestada a nteri orment . - ------------ - - ----------

He consu l tat la Llista de CIFs Revocats a 

SIGNO, els resu ltats de la qua l incorporo. ------- -

IDENTIFICO a l a compareixent per mitja del seu 

document d ' identitat exhibit i la considero , segons 

inte rvé , amb capacitat legal necessaria pel present 

atorgament , i , 

DIU I ATORGA : ---------- - ------------ - ----- - --

I. - Que , complimenta alló que va ésser acordat 

per l ' esmentada r eunió del Patronat de data 18 de 

j un y de 2021 , en el termes següents : ----- - - - ------
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PRIMER . - Adscriure la Funda ció a l a 

Uni ver si tat de Barcelona , modi f icant els esta t u ts 

d e la Fundació incorporant un nou a r ticle 7 que 

tind r a la redacci ó que consta e n la certif icació 

incorporada . ---------- ---------------------~-- ----

SEGON.- Mod ificar la redacció de l'article 10 

dels estatuts , i en concret e ls seus apartats 1 0 . 2 

i 10 . 3 que tindran l a redacc i ó que consta en l a 

c ertificació incorporada.-------------------------

TERCER. - Mod i ficar la r edacci ó de l'artic le 29 

dels estatuts, i en concret e l seu apartat 29 . 1 que 

tindra la redacció que c onsta en la certif icac i ó 

incorporada .--------------------------------------

QUART . - Aprovar el text refós act ualitzat de l s 

Estatuts de la Fundació que ha quedat incorporat a 

aquesta matriu . ------------- - ---------------------

CINQUE. - El compareixent en l'omes es remet a 

la ce r tif icació protocol. li t zada i a l tex t refós 

dels estatuts socials que e s donen per ínte grament 

reproduits en aquest lloc a tots els efectes legals 

pertinents .-------------- -------------------------

Així ho atorga, s ' han fet per mi , e l Notari , 

les reserves i advertencies legals pertinents . ---

La compareixent es ratifica i signa , despres 
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/ 

que jo , Notari l ' h i he llegida to ta l ' escriptura 

amb veu a lt a , advertida abans dels seus drets . ----

Protecció de dades . - La compareixent queda 

/ 
asscibentada del següent : ------------------- - ---- - -

' 
/ Les seves dades personals seran ob j ecte de 

I 
tractame n t e n aquesta Notaria , l es quals són 
1 

1 

/ necessar i es p e r al comp liment de les obligacions 

l egals de l ' exercici de la funció pública notarial , 

d ' acord amb a llo que preveu la normat iva prevista a 

l a legislaci ó notarial , de p revenció del blanqueig 

de capital s , tributaria i , en el seu cas , 

substantiva que resul t i a plicab l e a l ' acte o negoc i 

jurídic documentat . La comunicació de les dades 

personals és un re qui s i t legal , estant l ' atorgant 

obl i gat a faci l itar les d a d es persona ls , i estant 

informat que la conseqüencia de no facilitar 

aquestes dades és que no seria possible autori tzar 

o i ntervenir e l present document públ i c . Les seves 

dades es conser varan amb carácter confidencial . ---

La finalitat del tractament de les dades és 
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complir la norma ti va per autori t za r /intervenir e l 

present document , l a seva facturació, seguime n t 

posterior i les funcions própies de l ' activ itat 

notar ia l d'obligat compliment , de les que poden 

derivar-se l ' existencia de decisions 

automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades 

por les Administracions Públiques i entitats 

cessionaries a u toritzades per Llei, i nclosa 

l' elaboraci ó de p erfils precisos per la prevenci ó i 

investigació per les autoritats compet e n ts de l 

blanqueig de capitals l el finarn;ament de l 

terrorisme.---------------------------------------

El notari realitzara les cessions de l es 

esmentades dades que siguin d 'obligat compliment a 

les Admin i stracions Públiques, a les entitats i 

subjectes que e stipuli la Llei i, en el seu cas , a l 

Notari que succeeixi o substitueixi a l' actual e n 

aquesta notaria .----------------------------------

Les dades proporcionades es con servaran durant 

els anys necessaris per complir amb les obligacions 

legals del Notari o qu i el substitueixi o 

succeeixi .---- ----- - ------------------------------

Pot exercitar e ls seus drets d ' accés , 

rectificació , supressió, limi tac i ó , portabili t a t i 
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oposiqió al tractament per correu postal davant la 

situada a l Passeig de Gracia , 

61 , pral . la , de 08007 Barcelona . Ta nma te ix , 

el dret a presentar una reclamació davant una 

utoritat de control . -----------------------------

Les dades seran tractades i protegides segons 

Legi slació Notarial, la Llei Orgánica 3/2018 de 

5 d e desembre de Pr otecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals (o la Llei que la 

substitueixi ) l la se va normativa de 

desenvolupament , i el Reglament ( UE) 2016/679 del 

Parlament europeu i del Conse l l de 27 d ' a bril de 

2016 rel atiu a la protecció de les p ersones 

I 
f ísiques pel fa al de da des tractament que 

personals i a la lliure circulació d ' aquestes dades 

i pel que es deroga l a Directiva 95/46/CE . --------

De identificar a l ' atorgant mitjan~ant el seu 

document d ' ident i tat esme ntat , de qu e ha prestat 

lliurement el seu consentiment l de que 

l ' atorgament d ' aquesta e script ura s ' adequa a la 
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l egalitat l voluntat degudament informada a 

l ' atorgant l de tot el consignat en aquest 

instrument públic estés en cinc f o l i s de paper de 

timbre de l 'Estat , exclusiu per a documents 

notarials, el present i els quatre anteriors 

correlatius , jo notari en dono fe .----------------

Segueixen les firmes de les compareixents : 

Signat: MARÍA ISABEL GABARRÓ MIQUEL. Rubricat: 

Segell de l a Notaría .-----------------------------

Aplicació Aranzel, Disposició addicional 3a Llei 8/1989 . 
Document n o s ub jecte (Instrument sense qua ntia) 

SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA. 
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Consulta Li ta: NI Fs revocados 

. / 
Parame¡•os de consulta 

L EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GA8064657 

OCP N~TARIADC) 
ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN 

DEL B LANQUEO DE CAPITALES 

09 de septiembre de 2021 

Nombré / Razón social: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 
/ 

Apellidos: 
i 

Docürnento: G61482832 
I 

Nacionalidad: 

/ 
Resultados consulta: 

! 
Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista 

Silvano n• 55 - 28043 'Maárüf- 'Ieféfono 913 913171 - 'F~ 913 913175-www.notariaáo.orn 
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Pare Cicntífic de B;in:clona 
t: N 1VERS1T1\ T rn P, A R C F. 1, () N l\ 

Marina Solé Catala, amb DNI núm. 46.128.152-L i domicilia aquests efectes al carrer Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585, de Barcelona, secretaria del Patronat de la Fundació Pare Científic de 
Barcelona (núm. ínscripció al Registre de Fundacions Priva des de la Generalitat de Catalunya: 616), 

CERTIFICO 

Que en la reunió del Patronat de la Fundació Pare Científic de Barcelona, celebrada el passat dia 18 
de juny de 2021, a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona, degudament 
convocada, sota la presidencia del seu president, Dr. Joan Guárdia Olmos, i en la qual va actuar com 
a secretaria qui expedeix aquesta certificació; validament constitüit segons la normativa que regeix 
les seves reunions, varen adoptar-se els següents acords: 

PRIMER.- Modificar els Estatuts per incloure un nou article que reculli l'acord d'adscrípció de la 
Fundació a la Uníversitat de Barcelona amb la justificació següent: 

Justificació de la modificació estatutaria 

L'article 129 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic regula el regim 
d'adscripció de les fundacions a les administracions de les quals són dependents (a diferencia de ta 
resta d'artícles que regulen tes entitats públiques estatals, l'article 129 de la Llei 40/2015 si és 
d'aplicació per remissió de l'article 81.3 de l'esmentada normativa);. 
"Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones. 

l . Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará 
adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo. 

De acuerdo con las siguientes criterios, ordenadors por prioridad en su aplicación, referidos a Ja 
situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedara 
adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por toda este periodo, a la Administració Pública que: 

a) Disponga de mayoría de patronos 
b) Tenga facltodes para nambrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos 

ejecutivos. 
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal 

directivo. 
d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato 
e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medido la actividad 

desarrollada por la fundoción, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial 
como la financiación concedida ·cado oño. 

f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial." 

L'articte 3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic considera que formen part del sector 
públic totes les fundacions participades majoritariament per entitats integrades en el sector públic 
i, per tant, quedarien aquí incloses les fundacions participades íntegrament o majoritariament per 
les Universitats. 

Pitgina 1 de 12 
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·-.,:n-l l (' · 'f.. 1 B l ~i Jarc _,1enn 1c .e arce ona 
; '"- llNlVERSlTAT tn BA RC E l.0 NA 
--L!.).--

organ1ca 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats disposa que les 
universitats, P. r si soles o en coHaboració amb altres entitats públiques o privades, poden crear 
empreses, f dacions o altres persones jurídiques d'acord amb fa legislació general aplicable. 1 
afegeix que es entitats en el capital o fons patrimonial de les quals tinguin participació majorítaria 
les univer itats queden sotmeses a l'obligació de retre comptes en efs mateixos terminis i 
procedí nt que les universitats mateixes. 

Els arti les 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona estableixen: 

"118 1 La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb cal-laboració d'altres entítats 
púb iques o privades, empreses, fundacions i a/tres persones jurídiques d'acord ambla legislació 
ge eral. La creació és aprovada pe/ Consell Social a proposto del Canse// de Govem. 

8.2 La normativa de creació d'aquestes entítats n'ha d'establir el regim jurídic i fixar les regles 
ue goranteixin to vinculoció, lo dependencia í el control deis organs de govern. 

"119. El conjunt d'entitots creodes o particípades majoritariament perla Universitat de Barcelona 
conforme al Grup Uníversitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilítzar la connexió de 
la Universítat de Barcelona amb les noves demandes i rea/itats socials i asso/ir, així, els objectius 
globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspírar en els objectius estrategics 
generals de la Universitot de Barcelona". 

l'article 10 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, recull que les entitats pertanyents al Grup 
UB tenen per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona ambla societat i s'orienta 
a la millor consecució deis objectius de la Universitat des d'una política estrategica unitaria i amb 
un rendiment de comptes comú. 

En ús d'aquestes facultats lega Is i estatutaries, es constitueix la Fundació Pare Científic de Barcelona 
per decisió deis seus tres fundadors, Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera i Caixa de 
Catalunya, actualment BBVA, mitjan~ant escriptura pública de 26.09.1997, autoritzada pel notari 
de Barcelona Joan Rúbies Mallo!. 

El primer Patronat estava constitu"it pels membres següents: 

10 membres UB: president (rector)+ 4 membres més nomenats pel CG + 5 pel CS. 
5 membres nomenats perla FBG. 
5 membres nomenats per Caixa de Catalunya. 

Així, l'article 5 deis Estatuts de la Fundació a més de regular les finalitats d'aquesta entitat i vincular
les a la Universitat de Barcelona reconeix la pertinen~a d'aquesta fundació al Grup Universitat de 
Barcelona: 

uFinalitats i activitats de la fundació 
l. En el marc deis objectius de les entitats fundadores, i d'acord amb el que disposen els artic/es 

10 i 47.2 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, així com l'objecte i les f inalitats de la 
Fundació són les següents: 

Pagina 2 de 12 
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Pare Cicntffic de Barcdorin 
l I N l V !\ R S 1 T 1\ T '"'· B i\ R (; R LO N ... 

a) Gestionar i desenvolupar un pare científic que disposi deis espais i les infroestructures 
personals i materials necessaries per fer possible que els seus usuaris desenvolupin les 
tasques de recerca bósica i aplicada, la innovació i la transferencia de tecnologia i 
coneixement. 

b) Impulsar tates aquel/es accions que permetin mil/orar /'eficiencia de la tasca innovadora 
i de recerca de la Universitat i la seva interacció amb els a/tres grups de recerca, empreses 
i institucions. 

e) Crear un entorn privilegiat per potenciar les activitats d'innovació i de transferencia 
tecnológica i de coneixement. 

d) Promocionar, en col·laboració amb a/tres agents, la cultura emprenedora en el more deis 
col·lectius de la Universitat. 

e) Potenciar la dífusió deis resultats de la recerca universitaria i deis centres púb/ics de 
recerco a la sacietat, i generar valor. 

f) Promocionar, juntament amb a/tres agents, fa creació d'empreses innovadores de base 
tecnologica,facilitant-ne lo sostenibilitat i competitivitat mitjan~ant la seva incubació en 
el Pare. 

g) Estimular la quafitat en tots els processos de gestió i prestació de serveis als grups i centres 
públics i privots ubicots al Pare, i vet/lar per la qualitat de les activitats de recerco, 
desenvolupament i innovació que s'hi duguin a terme. 

h) Contribuir, mitjon~ont el perfeccionament tecnologic i la innovació, a míllorar la 
competitivitat de les empreses i del desenvo/upament de Catalunya. 

i) Prestar serveis a/s grups de recerca, centres públics i privats i empreses instal·lots i/o 
vinculats amb el Pare, estimulont la qualítat de tots e/s processos de gestió i vetllant per 
la quolitat de les activitots de recerca, desenvolupament i innovació que duguin a terme. 

j) Contribuir a Ja mi/lora de la cultura científica de la societat en general i, especia/ment, de 
la comunitat educativa, mitjon~ant octivitats de dífusió de Ja ciencia 

Aquestes finalitats podran ser modíficades, per ampliació o redur::ció, pe/ que fa al seu esperit i 
contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació. 

2. Com o entitat del Grup Universitat de Barcelona, la Fundació ha de presentar anualment un 
informe de la seva activitat al Canse// de Govern i al Canse// Social de la Universitat de Barcelona, 
que incloura els comptes anuo/s auditats de la Fundació, si s'escau." 

Per la seva banda, l'article 10 deis Estatuts en determinar !'estructura del Patronat i Organs de 
Govern de la Fundació, també reflecteix la preséncia de la Universitat de Barcelona en els i>rgans 
de govern de forma majoritaria, la seva facultat per nomenar i destituir patrons, la presidéncia deis 
i>rgans de govern, i les seves facultats de direcció, facultats que es reforcen en la resta d'artides 
deis Estatus al determinar les funcions del President i resta de membres del Patronat . 
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Al qua! hem d'afegir 'article 6 deis Estatuts: "Article 6.- Mitja propi personifícat de la Universitat 
de Barcelona. Lo undació té la consideració de mitja propi personifícat de la Universitat de 
Barcelona d'acor amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable i sempre que 
es mantíngui el ompliment deis requisits establerts per aquesta, i dura a terme els encorrees de 
gestió que li ncomanin la Universitat de Barcelona, aíxí com la resta d'entitats del Grup UB 

er aquesta, de conformitot amb les seves finalitats fundacionals í amb la normativa 

Els encar ecs de gestió quedaran subjectes al compliment deis requisits que disposa la Jegislació de 
contrae es del sector públic vígent en cada moment per als encorrees a mitja propi personificat. 
Aques encarrecs no tíndran lo cansideració de contractes. 

S'es ablira per part de la UB, per als diferents encorrees, les compensacions tarifories que 
co esponguin, que seran aprovades pel Canse// Social í es determinara el percentatge maxim de 
s contractocíó permes, que no podra superar el 50% de la quantia de I' encorree o percentatge que 

estableix en lo normativa vigent." que reconeix a la Fundació Pare Científic de Barcelona com a 
itja pro pi de la Universitat de Barcelona, pel fet que compleix els requisits exigits en la LCSP (article 

32 de la LCSP) i en concret els següents: 

a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o índírecte, analeg al que 
ostentaría sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre 
aquesta una influencia decisiva sobre els seus objectius estrategícs i decisions signifícatives. 

b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en l'exercici de 
les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlarles de la mateixa 
manera per l'entitat que fa l'encarrec. 

e} Que la totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o aportació 
pública. 

d} Que la condició de mitja propi personíficat de la Fundació respecte de la UB es reconegui 
expressament en els seus Estatuts o actes de creació, amb el compliment previ deis 
requisits següents: conformitat de mítja pro pi o autorització expressa de la UB, i verificació, 
per la UB que la Fundació disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la 
realització deis encarrecs de conformitat amb el seu objecte social. 

De tot l'exposat queda evidenciat que la Fundació Pare Científic de Barcelona és una entitat del 
sector públic vinculada a la Universitat de Barcelona i integrada al Grup UB, i que endemés compleix 
els requísits legalment establerts a l'article 129 de la llei 49/2015 que determinen la necessitat de 
procedir a la seva adscripció formal a la Universitat de Barcelona. 

Necessitat d'adscripció que va ser també requerida per escrit de !'Interventor General de la 
Generalitat de Catalunya adre~at al President del Patronat de la Fundació i en el que s' indicava: 

"Un cap analitzada la informació so/.licitada per aquesta lntervenció a la Fundació Pare Científic de 
Barcelona (en endavant la Fundació), per tal de determinar si aquesta compleíx amb els criteris per 
a ser inc/osa en el sector públic de la Generalitat de Catalunya, pe/punta) de l'artic/e 174 de la Llei 
5/2017, del 28 de mar~, de mesures f iscals, administratives, financeres i del sector púb/ic i de creació 
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i regulació deis impostas sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
dioxid de carboni; així com si d'acord amb l'artic/e 175 de la Llei 5/2017, de 28 de mar{:, hauria de 
ser adscrita a la Genera/itat d'acord amb els criteris de l'article 129 de lo Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
del regim juridic del sector públic; li fem avinent del següent: 

- Que en l'infarme del Gabínet Jurídic de 24 d'octubre de 2019 sobre la possibilítat d'adscríure a les 
universitats púb/iques les fundacions i cansareis en que l'Administració de la Generalitat té una 
participació minoritaria es conclou que les fundacions es poden adscriure a una universitat pública 
perdonar compliment a Ja Llei 40/2015, d'1 d'octubre. 

- Que en la reunió del 18 de juny de 2020 la Comissió del Sector Públíc es va donar per assabentada 
de /'informe del Gabinet Jurídic i va acordar efectuar la comunicació a les fundacions afectades. 

Ates l'indicat, d'acord ambla disposició final segona bis de lo Lleí 5/2017, de 28 de mar{:, introduii:Ja 
perla Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fisca/s, financeres, adminístratives i del sector públic i 
de creació de l'impost sobre les ínstal·lacions que incideixen en el medí ambient, la Fundacíó ha de 
procedir a la modificació deis estatuts en el termini de 6 mesas des de /'entrada en vigor de la 
disposició final, per tal d'indicar en aquests la Universitat pública a la qua/ s'adscriu, segons resu/ti 
deis criteris que estobleix J'artic/e 129 de la Llei 40/2015, d'l d 'octubre." 

En conseqüencia, i pels motlus abans argumentats el Patronat de la Fundació adopta els següents 
acords: 

Primer.- Vist el compliment deis requisíts previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 i resta 
de normatíva d'aplicadó, la vincutació i dependencia de Ja Fundació Pare Científic de 
Barcelona a la Universitat de Barcelona, així com l'acord de la lntervenció General de la 
Generalítat de Catalunya, s'acorda per unanimitat del Patronat l'adscripció de la Fundació 
Pare Cientifíc de Barcelona a ta Universítat de Barcelona. 

Segon.- Vist l'acord d'adscripció de la Fundació Pare Cíent ífíc de Barcelona a la Universitat 
de Barcelona, s'acorda per unanimitat del Patronat modificar els Estatuts de la Fundació 
íncorporant un nou article 7 que tindra el següent redactat: 

"En compliment deis requisíts previstos a /' article 129 de la Llei 40/2015 de regim jurídic del 
sector públíc, la Fundació Pare Científic de Barcelona, entitat del sector públic, quedo 
adscrita a la Universítat de Barcelona.". 

SEGON.- Modificar l'article 10 deis estatuts, corresponent a ta composició i nombre deis membres 
del Patronat de la Fundació amb la justificació següent : 

Justificació de la modificació estatutaria 

L'objectiu fonamental del Pare Científic de Barcelona és la gestió i el desenvolupament d'un pare 
cientific que disposi deis espais i les infraestructures peral desenvolupament de la recerca basica i 
aplicada, la innovació i la transferencia de tecnologies i del coneixement. 
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Coma entitat ertanyent al Grup UB i de conformitat amb alió que estableix l'article 10 de l'Estatut 
de la Univer tat de Barcelona, té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona 
ambla soci tat i s'orienta a la millor consecució deis objectius de la Universitat des d'una política 
estrategic unitaria i amb un rendiment de comptes comú. 

Per tal e donar compliment al que estableix l'article 10 de l' Estatut de la UB així com a la 
conse ció de les finalitats de les entitats que integren el Grup UB de manera coordinada, s' ha creat 
la Dir cció General del Grup UB, integrada en el Consell de Direcció de la Universltat de Barcelona. 

La reació d'aquesta direcció pretén millorar la dírecció i la gestió de la Fundació els principis 
d' conomia, suficiencia í adequació estricta deis mitjans als fins institucionals i d' eficiencia en 
I' ssignació i la utilització deis recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) de la Llei 40/2015, de 

egim Jurídic del Sector Públic, que és aplicable a les entitats de dret privat vinculades o dependents 
de les administracions públiques, com són les fundacions del Sector Públic, entre les quals es troba 
la Fundació Pare Científic de Barcelona. 

En aquest sentit es plantegen una serie de propostes de millora de !'eficiencia en el funcionament 
del Patronat de la Fundació: 

1) La primera proposta de millora consisteix en canviar la redacció de l'article 10.2 pel que fa 
a la persona encarregada de la direcció del Grup UB, fent-la més generica i d'adaptar-la al 
nou carrec del Consell de Direcció competent en aquest ambit: passant de la formulació 
actual "el vicerector encarregat del Grup UB" a ser "la persona responsable de les entitats 
del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat" . Aquesta nova redacció permetra que 
aquesta competencia pugui recaure en personal directiu de la Universitat que no hagi de 
ser necessariament un/a vicerector/a. 

2) En segon floc, es planteja eliminar la doble condició de determinats membres del patronat 
que són patrons nats pero que al mateix són designats, corn són "el vicerector encarregat 
del Grup UB, el gerent i el secretari general de la Universitat de Barcelona, que malgrat que 
són membres del Patronat per raó deis seus carrecs, han de ser previament designats per 
acord del Consell de Govern de la UB. D'igual manera, el president del Consell Social és 
membre nat pero ha de ser també designat per aquest mateix organ. 

Aquest fet té coma conseqüencia que en produir-se el relleu en els canees a la Universitat, 
no es poden proveír les vacants en el Patronat deis dmecs que cessen a la Universitat fins 
que el Consell de Govern i el Consell Social, respectivament, nomenen els nous carrecs, 
produint-se un vuit de poder des del rnoment deis cessaments i les preses de possessió deis 
carrecs a la Universitat de Barcelona, fins que els nous carrecs són designats patrons pel 
Consell de Govern i pe! Consell Social. 

Per tant, es propasa que els carrecs de patrons esmentats siguin nats i no hagin de ser 
previament designats pel Consell de Govern o pel Consell Social. 

3) Al febrer del 2014 entra en vigor la Directiva 2014/24/UE, l'article 12 de la qual determina 
perque una entitat pugui ser considerada mitja propi d'un poder adjudicador cal que es 
compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: que el poder adjudicador 
exerceixi sobre la persona jurídica de que es tracti un control analeg al que exerceix sobre 
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els propis serveis; que no existeixi participació directa de capital privat en la persona 
jurídica controlada, amb excepció de les formes de participació de capital privat sense 
capacitat de control majoritari ni minoritari que estiguin establertes per les disposicions 
nacionals, de conformitat amb els Tractats de la Unió Europea, i que no exerceixin una 
influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada. 

Al 2017 entra en vigor la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
l' article 32 de la qual estableix que tindran la consideració de mitja propi personificat 
respecte d'una entitat concreta del sector públic les persones jurídiques que complexin 
tots els requisits següents: que el poder adjudicador que pugui conferir-lí l'encarrec 
exerceixi sobre l'ens destinatari un control directe o indirecte analeg al que tindria sobre 
els seus serve is o unitats, de forma que pugui exercir una influencia decisiva sobre els seus 
objectius estrategics i decisions significatives; que més del 80% de les activitats de l'ens 
destinatarí de l'encarrec es portin a terme en l'exercici deis encarrecs fets pet poder 
adjudicador que el controla o per altres persones jurídiques controlades per ell; que la 
totalitat del seu capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública, i que la condició 
de mitja propi estigui reconeguda en els estatuts de l' entitat que rep l'encarrec. 

Conseqüentment amb aixo, la Fundació va modificar l'article 6 deis seus Estatuts per acord 
del Patronat d'll de desembre de 2018, formalitzat en escriptura pública de 20 de febrer 
de 2019 pel notari de Barcelona Francisco Armas Omedes i que fou aprovada per resolució 
del director general de Dret i Entitats Jurídiques, de 14 de maig de 2019, considerant a la 
Fundació Pare Científic de Barcelona com a mitja propi personificat de la Universitat de 
Barcelona, per complir els requisits previstos al citat article 32 de la LCSP i en concret; 

"a) Que la UB exerceixi sobre la Fundació un control, directe o indirecte, analeg al que 
ostentaría sobre els seus mateixos serveis o unitats, de manera que pugui exercir sobre 
aquesta una influencia decisiva sobre els seus objectius estrategics i decisions 
significatives. 
b) Que més del 80 per cent de les activitats de la Fundació es portin a terme en 
l'exercici de les comeses que li ha confiat la UB o altres persones jurídiques controlad es de 
la mateixa manera per l'entitat que fa l'encarrec. 
e) Que la . totalitat del capital o patrimoni de la Fundació hagi de ser de titularitat o 
aportació pública. 
d) Que la condició de mitja propi personificat de la Fundació respecte de la UB es 
reconegui expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment preví 
deis requisits següents: conformitat de mitja propi o autorització expressa de la UB, i 
verificació, perla UB que la Fundació disposa de mítjans personals i materials apropiats per 
a la realització deis encarrecs de conformitat amb el seu objecte social." 

Dones bé, la consideració de la Fundació Pare Científica de Barcelona com a mitja propí 
aconsella que no hi hagí presencia d'entitats privades amb anim de lucre, com són les 
entitats bancaries, en el Patronat de la Fundació. Requisit que també ha estat sol·licítat i 
reclamat perla Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. 

En conseqüencia, el BBVA, que forma part del Patronat de la Fundació ambla desígnació 
de quatre patrons, segons estableix l'article 10.2 deis Estatuts de la Fundació, ha comunicat 
a la Fundació la seva decisió de deixar de formar part del Patronat. 
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De la mateixa manera, el Sr. Luís Javier Herrero Borque, patró cooptat pertanyenta l'entitat 
Banco de Santander i que assistia al Patronat en representació de la mateixa, ha presentat 
un escrit de renúncia a formar part del Patronat, datat el 7 de juny de 2021. 

Per tot el que s'exposa, la tercera modificació en la composició del Patronat que es proposa 
consisteix en la supressió de la representació del BBVA en el Patronat de la Funda ció. 

4) Una altra característica de la composició del Patronat de la Fundació Pare Científíc de 
Barcelona que no afavoreix l'agilitat en el funcionament del Patronat i que no s'adapta als 
príncipis d'economía, suficiencia i adequació estricta deis mitjans ats fins institucionals id' 
eficiencia en l'assígnació i la utilització deis recursos públics, que estableix l'article 3 i) i j) 
de la Llei 40/2015, de Regim Jurídic del Sector Públic, és l'elevat nombre deis seus membres 
integrants, fins a un maxim de vint-i-cinc. 

Conseqüentment, es proposa una composició amb un nombre més raonable de membres, 
concretament disset. Els canvis que es plantegen per reduir el nombre de components del 
Patronal són: 

Reducció de quatre a un, en el nombre de representants de la Fundació Boseh i Gimpera 
en el Patronat del Pare Científic de Barcelona. 

Reducció del nombre de patrons cooptats, que passen de quatre a dos. 

Desapareixen els quatre representants del BBVA. 

5) Es proposa una altra modificació en la composició del Patronat: el nomenament d'un patró 
per part del rector d'entre els vicerectors, de l'ambit competencia! que aquest decideixi, en 
funció de les circumstancies conjunturals del Pare Científic i de la seva conveniencia, 
atenent a les finalitats i ets objectius d'aquesta entitat. 

6) Per últírn i tenint en compte la importancia estrategica de la Fundació Pare Científic de 
Barcelona perla nostra ciutat, es pro posa el canvi de condició de I' Ajuntament de Barcelona 
en el Patronat, que passaria de la situació actual corn a patró cooptat, a ser patró nat, 
assegurant-se la presencia del Consistori en l'organ de govem de la Fundació. 

7) Coma conseqüencia de la modificació de la composició del Patronal en el sentit que s' acaba 
d'esrnentar, es fa necessari modificar també els carrecs de govern del Patronat, i en concret 
la figura de la vicepresidencia segona que correspondra a la persona responsable de les 
entítats del Grup UB del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. 

En conseqüencia, í pels motius aba ns argumentats, el Patronat de la Fundació adopta els següents 
acords: 

Primer.- Ambla finalitat de millorar la funció de direcció i gestió de l'organ directiu de la 
Fundació i de donar compliment els principis d'economia, suficiencia i adequació estricta 
deis mitjans als fins institucionals i d'eficiencia en l'assignació i la utilització deis recursos 
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públics, que estableix l'article 3 i) i j) de Ja Llei 40/2015, de Regim Jurídic del Sector Públic, 
s'acorda per unanirnitat del Patronat modificar la composició del Patronat de la Fundació 
Pare Científic de Barcelona. 

Segon.- Vista J'aprovació de la modificació de la cornposició i !'estructura del Patronat, 
s'acorda per unanimitat del Pat ronat modificar els articles 10.2 i 10.3 deis Estatuts que 
tindra n el següent redactat: 

2. El Patronat esta integrat per 17 membres. 

/. Són membres nats del Patronat: 

• El rector o rectora de la Universitat de Barcelona 

• El president o presidenta del Canse// Socio/ de la Universitat de Barcelona 

• El secretari o secretaria general de la Universitat de Barcelona 

• El gerent o gerenta de la Universitat de Barcelona 

• La persona responsable de les entitats del Grup UB del Canse// de Dírecció de la 
Universitat de Barcelona 

• L'Ajuntament de Barcelona, que ha de designar una persona física que el re presentí 

11. El Patronat esta format, a més, pels patrons designats següents: 

• Una persona designada l/íurement pe/ rector o rectora de la Universitat de Barcelona 

• Tres persones del Consel/ Socio/ de la Universítat de Barcelona, designades per qui el 
presideixi 

• Una persona designada perla Fundació Bosch i Gimpera 

• Un persona designada pe/ minísterí que tíngui otríbui'des les campetencies en materia 
de ciencia 

• Una persona designada pe/ Consel/ Superior d' lnvestigacions Científiques 

• Dues persones designades perla Generalitat de Catalunya, a través del departament 
que tingui atríbui'des les competencies en materia de recerca 

• Dues persones namenades pe/ mateix Patronat {patrons cooptats) 

3. La presídencía del Patronat correspon al rector o rectora de la Universítat de Barcelona; 
lo vicepresidencia primera, a qui presideixi el Consell Social, i la vicepresidencia segona, 
a la persona responsable de les entitats del Grup UB del Canse// de Direcció de la 
Universítat de Barcelona . Si s'escau, el rectar pot nomenar fins a das vicepresidents més 
entre els membres del Patronat. El secretari o secretaria del Patronat és el secretari o 
secretaria general de Ja UB. 
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TE CER.- Modificar les facultats conferides a la Direcció General per part del Patronat regulades en 
el articles 29.1.I i 29.1.n deis Estatuis ambla justificació següent: 

Justificació de la modifícació estatutaria 

L'article 29 deis Estatuts de la Fundació Pare Científic de Barcelona preveu el nomenament per part 
del Patronat d'un director o una directora general de la Fundació, a proposta del president o 
presidenta, i enumera una serie de facultats, enumerades de la a) a la n), que aquest carrec podra 
disposar, en casque sigui nomenat. 

L'actual directora general de la Fundació disposa a més d'un apoderament atorgat pel president de 
la Fundació, fent ús de la facultat que té delegades pel Patronat i que s'estableix en J'article 21.2, 
mitjan~ant l'escriptura, de 26 d'abril de 2021, amb número de protocol 543 de la Sra. María Armas 
Herráez. Aquest apoderament complementa i amplia les facultats que disposa la Direcció General, 
enumerades en J'esmentat article 29 deis Estatuts de la Fundació. 

la modificació que es proposa consisteix en la supressi6 de les facultats descrites en les lletres 1) i 
n) de l'article 29.1 deis Estatuts de la Fundació. Concretament, la lletra 1) consisteix en "exercir les 
competencies propies de l'organ de contractació previstes en el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, en els suposits de contractació no harrnonitzada, d'acord amb la normativa 
interna de contractació de la Fundació"; la !letra n) consisteix en "sol·licitar la signatura electronica 
a I' Agencia Tributaria Estatal i altres organismes que ho requereixin". 

Respecte a la facultat de la !letra 1) de l'article 29.1, esmentar que justifica la seva supressió del text 
deis Estatuts el fet que el redactat ha quedat obsolet per aplicació de la norma vigent en materia 
de contractació pública, la Uei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, perla 
qua! es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i pel fet que l'escriptura de poder, de 
26.04.2021, ja contempla aquesta facultat d' una manera més precisa, en l'apartat QUART B), relatiu 
a les facultats de contractació i disposició. 

D'altra banda i en el mateix sentit que l' argument anterior, es propasa la supressi6 de la facultat de 
la lletra n) de l'article 29.1 deis Estatuts de la Fundació, perque s'ha constatat tarnbé la seva 
obsolescencia, essent insuficient pera la sol· licitud del certificat digital davant I' Agencia Tributaria. 
Aquesta mancanr;a ha estat superada i esmenada per la facultat que consta en la lletra e) de 
l'apartat QUART C) de l'esmentada escriptura de poder. 

En conseqüencia, i pels motius abans argurnentats el Patronal de la Fundació adopta els següents 
acords: 

Primer.- Ates que les facultats que s'atorguen a la Direcció General de la Fundació en 
l'article 29.1, apartats 1) i n) deis Estatuts de la Fundació ha quedat obsoleta i tenint en 
cornpte la seva regularització en l'escriptura de poders atorgats a la directora general, 
s'acorda per unanimitat del Patronat modificar la redacció de l'esmentat article. 

Ptlgina 10 de 12 

2 1 



 

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre

Pàg. 22/ 49

Data: 14/10/2021

Amb el codi segur de verificació U1257f04841Y02V es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

[?~0~~1 l.\1 rc Cicn1 ífí c de Bc1n:cJona 
:~:~, u N 1 V ¡~ R s l TA T " '· R ,JI, Re F. r, o NA 

Segon.- Vista l'aprovació de la modificació de la redacció de l'article 29.1 proposada, 
s'acorda per unanimitat del Patronat modificar l'article 29.1 deis Estatuts que tindra el 
següent redactat: 

29. Nomenament í Facultats 

1. El Patronat, a proposta del seu president o presidenta, pot nomenar un director o 
directora general, que disposa de les facultats següents: 

aj Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinant les tasques que han 
de dur a terme les persones que hi presten serveis. · 

b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccions, seccions i departaments 
que componen la Fundació. 

e) Emetre els informes que lí sol·licitin els organs de la Fundació i e/s que consideri 
conveníents per iniciativa propia, i presentar al Patronato a la Comissió Delegada, 

Jsegons correspongui, e/s convenís o contractes amb a/tres entitats perque els 
aprovi, quan la delegació de que disposi pera aquestes qüestions del Potronat oixí 
ho determlni. 

d} Exercir, per de/egació o apoderament del Patronat, de la Comissió Delegada o del 
president o presidenta, les facultats que se li encomanin amb carócter general a 
especial. 

e) Exercir Ja direcció del personal de la Fundació í vetllar pe/ compliment de les 
normes de prevenció de riscos /abarais i normativa mediambiental. 

f) Executar els acards del Patronat i de la Comissió Delegada. 

g) Presentar al Patronat el projecte anual de línies generals d'actuació. 

h) Orgonitzar la comptobilitat general i auxiliar de l'entitat. 

i) Preparar i presentar dins el termini i en la forma escaient la memoria, el balan~ 
anual i la resta de documents comptables exigits perles disposicions vigents. 

j) Presentar els pressupostos i els p/ans en que s'estobleixin els objectius estrategics, 
económics i financers que la Fundació ha d' aconseguir. 

k) Informar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de 
Barcelona sobre la memoria anual de lo Fundació relativa a /'activitat de 
transferencia de coneixement, tecnología i innovació. 

1) Dur la signatura oficial de l'entitat indistíntament o conjuntament amb el 
president o presidenta. 
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QUART.- rovar el text refós deis Estatuts de Ja Fundació ambla justificació següent: 

L'arti e 335-1.4 de la Llei 4/2208, de 24 d'abríl, del !libre 3r del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
per nes jurídiques, disposa que les soHicituds de modificació deis estatuts de les fundacions han 
d'i corporar el text refós actualitzat deis estatuts. 

conseqüencia, i pels motius abans argumentats el Patronat de la Fundació adopta els següents 
cords: 

Únic.-Vista la incorporació d'un nou article i les modificacions deis articles 10.2, 10_3 i 29.1 
deis Estatuts de la Fundació Pare Cientlfic de Barcelona, per tal de donar compliment a I' 
article 335-1.4 de la Llei 4/2208, de 24 d'abril, del !libre 3r. del Codi civil de Catalunya relatiu 
a les persones jurídiques, s'acorda per unanimitat del Patronat incorporar i aprovar el Text 
Refós actualitzat deis Estatuts de la Fundació Pare Cíentífic de Barcelona. 

S'adjunta a aquest certificat el text refós deis Estatuts de la Fundació. 

QUART.- Per tal de donar tramit als acords adoptats pel Patronat, relatius als punts 10 al 13 de 
l'Ordre del dia de la sessió de 18 de juny de 2021, s'acorda facultar indistintament al president i a 
la secretaria del Patronat, per tal que qualsevol d'elts, ambla seva sola signatura, actuant en nom i 
representació de la Fundació, puguin elevar a públics els acords adoptats i a atorgar quantes 
escriptures públiques i actes complementaris siguin necessaris pera la inscripció d'aquests en el 
Registre corresponent. 

1, perque així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, tot i fent constar que 
!'acta d'aquesta sessió esta pendent d'aprovació. 

Barcelona, a 26 de julio! de 2021 

La secretaria 

Marina Solé Catala 
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TEXTREFÓS DELS ESTATUTS DELA FUNDACIÓPARC CIENTÍFIC DE 
BARCELONA 

TÍTOL l. DISPOSICIONS GENERALS 

1. DENOMINACIÓ 

1. La FUNDACIÓ PARC ClENTÍFIC DE BARCELONA, creada amb data 23 de 
setembre de 1997 per impuls de la Universitat de Barcelona, essent-ne patrons 
fundadors Ja Universitat de Barcelona, la Fundació Bosch i Gimpera i Catalunya 
Caixa, es regeix pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídíques, i perla resta de normes Jegals i reglamentaries que siguin aplicables i, 
d'una manera especial, per aquests estatuts. 

2. La Fundació és una organització sense anim de lucre que té adscrit permanentment 
el seu patrimoni a la realització dels fins d'interes general que s'especifiquen a 
I' article 5 d' aquests estatuts. 

3. La Fundació forma part de l'anomenat Grup UB, d'acord amb el que disposen els 
articles 10, 118 i 119 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 
246/2003, de 8 d'octubre. Coma entitat integrada en l'esmentat Grup UB, i d'acord 
amb l'esperit i Ja normativa continguda als articles 8, 9, 10 i 47 de l'Estatut de Ja 
Universitat de Barcelona, la Fundació participa en les activitats vinculades a la 
recerca, en el fornent de la seva qualitat, i principalment en la tasca d'agilitar la 
connexió de la Uníversitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats de la 
societat, per tal d' assolir els objectius globals universitaris. 

2. PERSONALITATJURÍDJCA 

1. La Fundació és una entitat sense anim de lucre. Va assolir la personalitat jurídica 
definitiva amb la inscripció de la seva carta fundacional al Registre de Fundacions, 
mornent en que va obtenir plena capacitat jurídica per complir les seves finalítats, 
sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts. 

2. La Fundació, que va iniciar l' activitat el dia d'atorgament de la seva carta 
fundacional, té una durada indefinida. 
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exerceix les seves funcions principalment pero no exclusivament a 

a Fundació té el domicilia la ciutat de Barcelona, carrer de Baldirí Reixac, 10-12. 

El Patronat, quan correspongui o sigui convenient per a les seves finalitats 
fundacionals, pot acordar el canvi de dornidli, la creació, l'ampliació, el trasllat i el 
tancament de subseus, centres, agencies i delegacions de la Fundació a Catalunya, 
així com a la resta de l'Estat espanyol i a l' estranger. 

FINALITATS 1 ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 

l. En el marc deis objectius de les entitats fundadores, i d'acord amb el que disposen 
els articles 1.0 i 47.2 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, l'objecte i les finalitats 
de la Fundació són les següents: 

a) Gestionar i desenvolupar un pare científic que disposi deis espais i les 
infraestructures personals i materials necessaries per fer possíble que els seus 
usuaris desenvolupin les tasques de recerca basica i aplicada, innovació i 
transferencia de tecnología i coneixement. 

b) Impulsar totes aquelles accions que permetin millorar !'eficiencia de la tasca 
innovadora i de recerca de la Universitat i la seva interacció amb altres grups de 
recerca, empreses i institucions. 

e) Crear un entorn privilegiat per potenciar les activitats d'innovació de 
transferencia tecnológica i de coneixement. 

d) Promocionar, en col-laboració amb altres agents, Ja cultura emprenedora en el 
marc deis col-lectius de la Universitat. 

e) Potenciar la difusió dels resultats de la recerca universitaria i deis centres públics 
de recerca a la societat, i generar valor. 

f) Promocionar, juntament amb altres agents, la creació d' empreses innovadores de 
base tecnotogica, facilítant-ne la sostenibilitat i competitivitat mitjan\ant la seva 
incubació al Pare. 

g) Estimular la qualitat en tots els processos de gestió i prestació de serveis als grups 
i centres públics i privats ubicats al Pare, i vetllar perla qualitat de les activitats 
de recerca, desenvolupament i innovació que s'hi duguin a terme. 
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'1) Contribuir, mitjarn;ant el perfoccionamcnt tecnologic i )¡¡ innovació, a millorar la 
competitivitat de les empreses i el desen\10Jupament de Catalunya. 

i) Prestar serveis als grups de recerca, les empreses i els centres públics i privats 
i:nstaHats i/o vinculats élmb el Pare, estimulant !él qualítat de tots els processos de 
gestió i vetllant per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i 
iru1ovació que duguin a terme. 

j) Contribuir a la millora de la cultura científica de la societat en general i, 
especialment, de la comunitat educativa, mitjam;ant actívitats de difusió de la 
ciencia. 

Aquestes finalitats poden ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al 
seu esperit i contingut inicial, per decisió del Patronal de la Fundació. 

2. Per desenvolupar les activitats, la Fundació poi constituir societats o participar en 
el capital de societats, i alhora pot dur a terme directament explotacions 
economiques, d'acord amb els articles 333-4, 333-5 i concordants del !libre tercer del 
Codi civil de Catalunya. 

3. Coma entitat del Grup UB, la Fundació ha de presentar anualment un informe de 
la seva activitat al Consell de Govern i al Consell Social de la Universitat de 
Barcelona, que inclou els comptes a.nuals auditats, si escau. 

6. MITJÁ PROPI PERSONIFICAT DE LA ÜNIVERSITATDE BARCELONA 

] . La Fundació té la consideració de mitja propi personifica! de la Universitat de 
Barcelona d'acord amb el disposat en la normativa de contractació pública aplicable 
i sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts per aquesta 
normativa, i duu a terme els encilrrecs de gestió que li encomanin la Universitat de 
Barcelona, així com la resta d'entitats del Grup UB controlades per aquesta, de 
conformitat amb les seves finalitats fundacionals i ambla normativa vigent. 

2. Els enciirrecs de gestió queden subjectes al compliment deis requisits que dísposa la 
legislació de contrnctes del sector públic vigent en cada moment per als encarrecs a 
mitja propi personificat. Aqucsts encarrecs no tenen la consideració de contractes. 

3. S'estableixen per part de la UB, per als diferents enciurecs, les compensacions 
tarifaries que corresponguin, que aprova el Consell Social, i es determina el 
percentatge miixim de subcontractació permes, que no pot superar el 50 % de la 
quantia de l'encarrec o percentatge que s'estableix en la normativa vigent. 

4. La Fundació ha de publicar a la scva plataforma de contractació i a la de la 
Universitat de Barcelona la seva condició de mitja propi personificat, respecte de 
quins poders adjudicadors té atribu'ida aquesta condició, i els sectors d'activitat en 
els quals, forman! part del seu objecte social, seria apta per executar les prestacions 
que siguin objecte d' encarrec. 
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5. La Fundadó no pot partic' ar en les licitacions públiques convocades perla UB i 
entilats del Grnp UB, se1 perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui 
encarregar I' execució d les prestacions segons la normativa establerta. 

En compliment de requisits previstos a l'article 129 de la Llei 40/2015 de regim jurídic 
del sector públic, a Fundació Pare Científic de Barcelona, entitat del sector públic, queda 
adscrita a la un· 1ersi tat de Barcelona. 

8. REGLES ÁS IQUES PER APLICAR ELS RECURSOS A LES FINAUTATS 

1. Les endes i els altres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al 
pliment deis fins fundacionals dins els límíts establerts perla legis]ació vigent. 

2. .a Fundació pot dur a terme qualsevol activitat economica, actes, contractes, 
operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades perla legislació 
aplicable. 

REGLES BÁSIQUES PER DETERMINAR ELS BENEFICIARIS 

El Patronat, coro a organ de govem de la Fundació, decideix sobre l'aplicació deis 
recursos i ingressos de cada any a les fínalitats fundacionals. En les activitats que es 
refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les finalitats de la Fundació, 
s'han de tenir en compte les normes de caracter general següents: els benefidaris 
han de pertanyer, com a professors, ínvestigadors, personal tecni.c de suport o 
alumnat, a la Universitat de Barcelona o al Grup UB, a qualsevol departament, 
centre de recerca, facultat o organisrne, autonom o no. Excepcionalment, i sota 
conveni de la institucíó corresponent, en poden ser beneficiaris altres membres de 
les entitats relacionades o d'altres universitats o centres convínguts. 

2. La determinació deis beneficiaris l'efectua el Patronat, a partir deis críteris 
d'imparcialitat i no-discriminació. 

TÍTOL II. GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

CAPÍTOL l. ÓRGANS DE GOVERN 

10. ÓRCANS DE GOVERN 

1. El govern, l'administració i la representació de Ja Fundació es confien is' atribueixen 
¡¡ organs de decisió i execució, que poden disposarde la col·laboracíó d'oltres orgons 
consu!tius i/o auxiliars que es puguin crea1~ ambles facultats i els deures assignats 
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respectivament a cadascun en aquests estaluts, en la legíslació vigent i, si escau, en 
els reglaments de regim intem corrcsponcnts. 

2. Els organs que integren la Fundació són cls scgücnts: 

l. El Patronat 

II. El president o presidenta 

III. La Comissió Delegada 

IV. El director o directora general 

3. El Patronat pot crear un comite científic internacional í un consell assessor. 

CAPÍTOL 11. DEL PATRONA T 1 DE LA PRESIDENCIA 

11. COMPOSJCIÓ 1 ESTRUCTURA 

l. La represen ta ció, el govern i I' administració de la Fundació corresponen al Patronat, 
sens perjudici de Ja delegació de facultats que pugui acordar en algun deis seus 
membres, en la Comissió Delegada i en el director o directora general. 

2. El Patronat esta integrat per 17 membres. 

I. Són membres nats del Patronat: 

• El rector o rectora de la Universitat de Barcelona 

• El president o presidenta del Consell Social de la Uníversitat de Barcelona 

• El secretario secretaria general de la Universitat de Barcelona 

• El gerent o gerenta de la Univt:rsitat de Barcelona 

• La persona responsable de les entitats del Crup UB del Consell de Direcció 
de la Universitat de Barcelona 

• L' Ajuntament de Barcelona, que ha de designar una persona física que el 
represen ti 

II. El Patronat esta format, a més, pels potrons designats següents: 

• Una persona designada Iliurement pel rector o rectora de la Universitat de 
Barcelona 

• Tres persones del Consell Social de la Universitat de Barcelona, designades 
per qui el presideixi 

• Una persona designada perla Fundació Bosch i Girnpera 

• Un persona designada pel ministeri que tingui atribu'ides les competencies 
en materia de ciencia 

• Una persona designada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques 
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• Dues p rsones designades per Ja Generalitat de Catalunya, a través del 
depnrt ment que tingui atribuides les competencies en materia de recerca 

• Dues ersones nomenades pel mateix Patronat (patrons cooptats) 

3. La preside cia del Patronal correspon al rector o rectora de la Universítat de 
Barcelona; la vicepresidencia primera, a qui presideixi el Consell Social, i la 
vicepresi cncia segona, a Ja persona responsable de les entitats del Grup UB del 
Consell e Direcció de la Universitat de Barcelona . Sis' escau, el rector potnomenar 

vicepresidents més entre els membres del Patrona t. El secretario secretaría 
nal és el secretario secretaria general de la UB. 

1 

4. En ca que desaparegui qualsevol deis organismes o entitats esmentades, ocupa el 
seu 1 c Ja persona que exerceixi el carrec equivalent del nou organisme que el 

S. El atronat, a proposta del seu president o presidenta, designa un vicesecretari o 
vic secretaria, que ha de ser el secretarí o secretaria del Consell Social, que assisteix 

6. · 1 cas que els patrons siguin persones jurídiques, s'han de fer representar en el 
atronat per una persona física. Els membres del Patronat han d'acceptar 
xpressament el carrec de patró. 

L' exercicí del carrec de patró, en el cas que recaigui en una persona física, és 
personalíssim. Malgrat aixo, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte 
d' actes concrets, en un altre patró. En el cas dels cridats a exercir aquesta fundó per 
raó deis citrrecs que ocupin, pot actuar en el seu nom Ja persona a qui correspongui 
la seva substitució. 

12. DURADA, CESSAMENTS 1 VACANTS 

La durada del carrec de patró designa! és de quatre anys, sens perjudici de la 
possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals. 

2. El cessament del carrec de patró es produeix en els suposits següents: 

1. Mort o declaració d'absencia en el cas de les persones físiques, o extinció en el 
ras de les persones jurídiques o la declaració de concurs de creditors. 

ll. Incapílcitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb allO establert en la 
Jegisladó vigent. 

iii. Cessament de la persona en el carrec per raó del qual formava part del Patronat 
i per revocació de l'organ o institució que la va designar. 

iv. Finiment del termini del mandat, l!evat que es renovi. 
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v. Renúncia notificada al Patronat. 

vi. Sentencia judicial fenn¡¡ que estími l'acció de responsabilítat per danys a la 
Fundació o que decreti la remoció del ciirrec. 

vn. Qualsevol altra causa establerta perla Iegislació vigent o per aquests estatuis. 

3. La renúncia al carrec de patró ha de constar de qu alsevol de les maneres establertes 
per acceptar el carrec, pero només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu al 
Registre de Fundacions. 

4. L'estimació de l'acció de responsabilitat contra una persona jurídica inhabilita per 
exercir les funcions de patró les persones que la representaven en el Patronal quan 
es van produir els fots constitutius de responsabilitat, pero no determina que cessin 
en l'organ de govern, llevat que l'autoritat judicial disposi una altra cosa, ateses les 
circumstimcies del cas. L'estimació de J'acció de responsabilitat contra el rnernbre 
del Patronal designat per raó d' un cilrrec no impedeix la designació de les persones 
que l'ocupin posteriorment. 

5. El cessament del carrec de patró per qualsevol causa s'ha d'inscriure al Registre de 
Fundacions. 

6. Les vaca.nis que es produeixin s'han de cobrir segons correspongui per designació 
de la persona o entitat que !'ha de nomenar i, en el cas que es tracti de patrons 
escollits pe! Patronal, en la primera reunió d'aquest organ que es convoqui. Si la 
vacant té lloc abans de l'acabament del seu termini estatutari, el mandat del substitut 
acaba en la data en que hagués correspost cessar la persona substitu"ida. 

13. ACCEPTACIÓ DEL CÁRREC DE PATRÓ 

1. Els patrons entren en funcions després d' haver acceptat el carrec peral qual han 
estat designats. L'acceptació es pot fer constar de les maneres següents: 

a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública. 

b) En un document privat, ambla signatura de la persona física que accepta el carrec 
legitimada notarialment. 

e) Amb un certifica! del secretari o secretaria, amb la signatura legitimada 
notarialment, si l'acceptació s'ha produ"it en una reunió del Patrona t. 

d) Per compareixern;:a clavan! el Protectornt del secretari o secretaria. 

2. Les persones jurídiques accepten formar part del Patronat per acord de l'organ 
competent a aquest efecte o, si aquesta competencia no esta atribu.ida, de l'organ de 
govem. 

3. L' acceptació del carrec de patró i qualsevol modificació en la composició del 
Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions. 
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1. b 1' article 332-10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, els patrons 
exerceixe Jlurs canees gratu'itament, si bé tenen dret a la bestreta í al reemborsament 
de les d peses degudament justificad es i a la indernnització pels danys prodtúts per 

2. Els p trons poden establír una relació laboral o professional retribu'ida amb la 
fun ció sempre que s'articulí mitjarn;ant un contracte que determini clarament les 
tasq es laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques 
lab rals o professionals retribu'ides han de ser diferents de les tasques i fundons que 
só propies del carrec de patró. 

3. E Patronat, abans de formalitzar el contracte del patró amb la Fundació, ha de 
esentar al Protectorat Ja declaració responsable d'acord amb el que estableix 

a rticle 332-9 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Si l'import deis contractes 
ormalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10 % deis ingressos 

meritats en el darrer exercici economic tancat i aprovat pel Patronat, s'ha 
d' acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tecnics 
independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i 
respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix !' informe 
esmentat si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del 
nou contracte que es vol formalitzar, és superior al 10 % esmentat. 

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha de ser 
inferior al nombre de patrons previst perque el Patronat es consideri vitlidament 
constitu"ít. 

15. FACULTATS 1 FUNCIONS DEL PATRONAT 

1. El Patronat té les facultats d'administració i gestió, dísposició i gravamen de béns, i 
representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació 
en la materia. 

2. Amb caracter purament enunciatiu i no lirnitatiu, correspon al Patronat: 

n) Vetllar pel compliment de les fina litats fundacionals, vigilar que s'observin 
fidelment els Estatuts i propasar-ne, si escau, les modificacions que es considerin 
convcnients. 

b) Elaborar í aprovar els reglaments que consideri necessaris per desenvolupar de 
manera optima les activitats de la Fundadó i, també, modificar-los quan ho 
consideri oportú. 
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e) Interpretar els Estatuts i, si escau, els reglaments, i resoldre les incidencies Jegals 
que tinguin lloc. 

d) Delegar en algun membre del Patronat, en la Comissió Delegada, en el director o 
directora general i en altres persones les facultats que consideri procedents, 
exceptuant les legalrnent indelegables d'acord ambla normativa vigent. Per a 
l'execució deis acords, es pot facultar el president o presidenta, un vocal, els 
carrecs directius, el secretari o secretaria, o altres empleats de l'entita t, amb 
caracter mancomunat o solidari, mitjarn;ant una simple certifirnció dels acords o 
atorgant-los els poders notarials corresponents. 

e) Adoptar tates aquelles disposicions que consideri convenient per a la bona 
admi.nístració deis interessos confiats a la seva prudencia i especial vigilancia, i 
resoldre les dificultats imprevistes, de conformitat amb les fínalitats i l'esperit de 
!' entitat. 

f! Determinar les activitats, actuacions i operacions que la Fundació hagi de 
practicar, d'acord amb el seu objectiu i finalitats, mitjan~ant la reglamentació de 
la forma i les condicions, i també la designació concreta deis beneficiaris. 

g) Posseir, a través del president o presidenta, la representació de la Fundació en 
judici i fora de judici, pe! que fa al gir i trafic de la Fundació, sens perjudici de les 
delegacions previstes en aquests estatuts o acordades expressament pe! mateh 
Patronat. 

h) Determinar i modificar l' estructura in tema i l' organització general de la Fundació. 

i) Aprovar, si escau, el pressupost i els documents que integren els comptes anua Is, 
la memoria, el balanc; anual, els pressupostos i la seva Jiquidació, així com la resta 
de documents que exigeixi la legislació vigent. A més, aprovar, si escau, la 
memoria tematica relativa a les aclivitats de lTansferencia de coneixemcnt, 
tecnologia i innovació, presentada pe! director o directora general o bé per la 
corresponent Comissió Delegada, d'acord amb l'article 26.2 deis presents 
estatuts. 

¡) Formalitzar tota classe de contractes relacionats ambles activitats i finalitats de la 
Fundació que en facilitin la realització i la consecució, atorgant i signan! tots els 
documents, públics i privats, que siguin necessaris. 

k) Qualsevol altra no enumerada en el present aparta! que sigui conseqiiencía de 
l' exercici de les funcions de govem i administració del' entitat i c¡u e correspongui 
al Patronat. 

3. L'exercici de les facultats esmentades anteriorment esta supeditat al compliment en 
cada cas dels requisits legals que siguin pertinents, en especial els assenyala ts al 
!libre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions complementaries, i 
s'entenen sense perjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectora! quan sigui 
legalment preceptiva. 
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16. SESSIONS 

1. El Patronal es r uneix com « mínim dues vega des a l' any, una dins deis sis primers 
mesos de cada xercici i l'altra dins del quart trimestre de cada any natural. 

2. 1 Patronal que ha de tenir lloc dins deis sis primers meses de l'exercici 
, si escau, s'aproven els comptes de l'exercicí anterior i les memories 

3. A Ja rem ó que .ha de tenir !loe dins del quart trimes tre de J'any s'ha d 'aprovar el 
st i s'han de determinar les activitats que es duran a terme durant l' exercici 

4. En tot s les sessions es poden discu tír i resoldre tots els assumptes i proposicions 
que e presiden! o presidenta inclogui en J' ordre del dia, ja sigui per iniciativa propia 
o a p tició, coma mínim, de Ja quar ta part dels membres del Patronat. 

5. otes les sessions del Patronal es poden adoptar acords sobre qualsevol qüestió 
ista en l' ordre del dia de la convocatoria i que sigui competencia del Patrona t. 

6. E Patronat s'ha de reunir sempre que el presiden! o presidenta ho consideri oportú, 
r iniciativa propia o a sol·licitud formulada perla quarta part dels membres de] 

a tronat, els quals han d' indicar en la sol· licitud els assumptes que s'han de tractar 
n la reunió. La petició s'ha d'adrei;ar al president o presidenta del Patronato a la 

persona legitimada per fer la convocatoria, la qua! ha de convocar la sessió 
sol· licitada per tal que tingui lloc com a maxim en un termini no superior a trenta 
dies després de la recepció de la sol·lícitud. En I'ordre del dia de la convocatoria 
s'han d'incloure necessariament els assumptes que hagin estat objecte de soHicitud, 
i el president o presidenta hi pot incloure aquells altres temes que consideri 
oportuns. 

Les reunions del Patronat les convoca el president o presidenta o, en cas d'absencia 
o impossibílitat, el vicepresident primer o vicepresidenta primera i, si no pot, el 
vicepresident segon o vicepresidenta segona. 

17. CONVOCATÓRIES 

1. Les convocatüries per a les sessions del Patronat les insta el secretari o secretaria, 
per ordre del presídent o presidenta. 

2. El presiden! o presidenta del Patronal ha de con vocar les sessíons, sigui per 
iniciativa propia o a petició del nombre de membres de l'organ esmentat que 
determina l'article anterior, amb una anticipació mínima de sis dies naturals a la 
data prevista per dur-la a terme. En casos d'urgencia, el president o presidenta pot 
convocar la sessió amb quaranta-vu it hores d' antelació. 
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3. La convocatoria ha d'expressar amb claredat els assumptes que s'han de trnctar i el 

lloc, el día i !'hora de la reunió i, si escau, ha d'incloure la documentació que el 
president o presidenta consideri convenient que els patrons han de coneixer abans 
de la reunió. El lloc de reunió pot ser el domicili social o qualsevol <iltre a Catalunya. 

4. La convocatoria s'ha de fer per qualsevol mitja que deixi constancia de la seva 
recepció, is' adre<;a al domicilio a J' adre<;a de correu dectronic que cada patró tingui 
registrat en els arxius de la Fundació. 

5. No cal cap mena de convocatoria perdura terme de manera valida una sessió guan 
hi siguin presents tots els patrons integrants del Patronal i tots acceptin per 
unanirnitat que la sessió tingui !loe. 

6. El Patronat es pot reunir mitjan<;ant videoconferencia o altres mitjans de 
comunicació que no impliquin la presencia física deis patrons, sempre que quedi 
garantida la identificació deis assistents, la continu'itat en la comunicació, la 
possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l' emissió del vot. En aquest cas, s' cntén 
que Ja reunió té lloc alla on és la persona que la presideix. En les reunions virtuals 
s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la 
multiconferencia i/o videoconferencia. La convocatoria de les reunions correspon al 
president o presidenta i ha de contenir, en l'ordre del dia, tots aquells assumptes 
que s'han de tractar a la reunió, fora deis quals no es poden prendre acords valids. 

7. El Patronat pot adoptar acords mitjan<;ant l'emissió del vot per correspondencia 
postal, comunicació telematica o qualsevol altre mitja, sempre que quedin garantits 
els drets d'informació i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que se'n 
garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de Ja 
persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots validament emesos. 

18. CONSTITUCIÓ DEL PATRONAT 

l. Per constituir validament el Patronal cal un quorum mínirn d' assistencia, presencial 
o degudament representada, almenys per un ter<; deis membres in tegrants en aquel! 
rnoment de l'organ esmentat, sempre que hí siguin presents el president o 
presidenta (o un vicepresident o vicepresidenta) i el secretario secretaria. 

2. Les sessions del Patronal les presideix el seu president o presidenta; en cas 
d'absencia, el vicepresident primer o vicepresidenta primera, ó el vicepresident 
segon o vicepresidenta segona pel seu ordre, i, si no pot cap deis dos, el rnembre de 
l'organ amb rnés antiguitat en el ciirrec o, en darrer terme, el de més edat. 

En els mateixos casos, ocupa el carrec de secretari o secretaria el vicesecretari o 
vicesecretaria i, si no hi és, el vocal de menys edat. 
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3. El preside1 t o presidenta pot invitar a assistir a les reunions les persones que 
consideri portunes, les qua Is tenen veu pero no voten els assumptes respecte deis 
quals el p esident o presidenta els demani informació. 

l. Les vo acions normalment són nomina Is, excepte quan la maíoria simple deis vocals 
pres 1ls o representats o el president o presidenta decideixin que tenen caracter 

2. Els cords s'adopten per majoria simple de vots deis patrons assistents a la sessió, 
pr sents o representats. Cada patró té un vot. En cas d' empat, el vot del president o 
p sidenta és diriment. 

3. P r adoptar acords sobre la modificació deis Estatuts; la fusió amb una altra 
undació; l' escissió; la dissolució de la Fundació; la delegació de facultats o 

l'atorgament de poders; la creació o la supressió de l¡¡ Comissió Delegada; el 
nomenament i el cessament dels membres del Patronat, de la Comissió Delegada i 
del director o directora general, o sobre operacions per un import igual o superior 
al 20% de l'actiu de la Fundació, es requereix el vot favorable de la meitat més un 
deis membres del Patronat. 

El Patronat ha d'acordar I'adopció de declaracions responsables amb el vot 
favorabJe de dos ten;os del nombre total de patrons, sense comptar els que no 
puguin votar per raó de conflicte d'interessos ambla Funda ció. En l' acta de la reunió 
i en els certificats que deixin constancia d'aquests acords s'ha de fer constar el sentit 
del vot deis patrons. 

20. ACTES DE LES SESSIONS 

l. El secretario secretaria ha d' estendre ilcta de cada reunió del Patronat, en la gua! es 
fa constar el nom deis patrons concurrents, el resum de les deliberacions, el text deis 
acords presos i el resulta! de le.s votadons, així com la resta de particularitats legals 
i formals necessaries. L'acta així estesa l'aproven els assistents al final de la reunió, 
o en la sessió següent, com a primer punt del' ordre del dia, i la signen el secretari o 
secretaria de l'c>rgan o de la sessió, amb el vistiplau de qui hagi ocupa! la 
presidencia . 

2. El Jlibre d'actes es legalitza en la forma que estableixi la legislació vigent. 

21. LA PRESIDENCIA DEL PATRONAT 1 LES VJCEPRESIDENCIES 

1. El presiden! o presidenta del Patronat, que ho ésa la vegada de la Fundació - i, en 
cas d'absencia, els vícepresidents pel seu ordre-, representa la Fundació en judici i 
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fora de judici, excepte en els casos en que el Patronat o el mateix president o 
presidenta designin un altre representan! especial. 

2. Sens perjudici d'altres facultats que pugui delegar-Ji el Patronat i de les que li 
deleguen els presents estatuis, corresponen al presiden! o presidenta les funcions 
següents: 

a) Convocar les sessions del Patronat i de la Comissió Delegada. 

b) Tenir cura que en les convocatories, la constitució i el desenvolupament de les 
sessions s'observin les formalitats establertes per aquests estatuts i perla llei. 

e) Presidir les sessions del Patronat a que assisteixi, dirigir els debats d'acord amb 
l'ordre del dia i resoldre els dubtes formals i reglamentaris que s'hi plantegin. 

d) Autorítzar arnb la seva signatura les actes de les sessions del Patronat que hagi 
presidit, vísant toles les certificacions d'actes de la Fundació que hagi emes el 
secretari o secretaria. 

3. Els vicepresidents o, si no n 'hi ha, el vocal del Patronal amb més antíguitat en el 
carrec o, en darrer terme, el de més edat, substitueixen, pel seu ordre, el presiden! o 
presidenta en cas de vacant, absencia, impossibilitat o qualsevol altra causa, que en 
cap cas s'ha de justificar davant de tercers. 

22. FACULTATS DELEGA DES EN EL PRESIDENT O PRESIDENTA 

l. Per dirigir de manera constant i immediata l'activitat fundacional, el Patronal delega 
en el president o presidenta perque pugui exercir, de manera individual, les 
facultats que es relacionen a continuació, sempre que el desenvolupament no 
exigeixi l'autorització del Protectorat. Aquestes facultats s'exerceixen amb les 
limitacions establertes en la legislació vigent. 

a) Dirigir l'organització de la Fundació i les seves activitats. 

b) Atorgar qualsevol classe d'actes, contractes o negocis jurídics, de qualsevol 
naturalesa i quantia, a títol gratu'it o onerós, amb els pactes, les clausules i les 
condicions que consideri oportunes establir; transigir i pactar arbitratges; 
prendre parten concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. 

e) Administrar béns mobles i irrunobles; fer declaracions d'edificació i plantació, 
particions, fitacions i divisions materials. 

d) Nomenar i separar treballadors i directius, inclosos, si escau, els carrecs de 
director o directora general i/o gerent o gerenta, i signar i resoldre contractes de 
treball i d'alta direcció ambles condicions que estimi oportunes. 

e) Compareixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció i 
davant qualsevol classe d'organismes públics, en qualsevol concepte i en tota 
classe de judicis i procediments, fins i tot arbitrals; interposar recursos, fins i tot 
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de cassaci , revisió o nul·litat; absoldre posicions, ratificar escrits, transigir i 
desistir d les actuacions, directament o per mitja d' un advocat o procurador, a 
qu.i pot nferir els poders oportuns, i, en general, dura terme tots els actes que 
permeti les lleis de procediment. Nomenar procuradors i advocats. 

/) Exercir les competencies propies de l'organ de contractació previstes en el Reial 
decre Jegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pe! qua! s'aprova el text refós de la 
Llei e contractes del sector públic. 

g) Sol· icitar subvencions i ajuts convocats per qualsevol organisme públic o privat 
en nom de la Fundació, presentan! Ja documentació que sigui necessaria i 
SL scrivint els documents que escaigui en nom de la Fundació, així com sol· licitar 
es avals i les garanties bancaries necessaries en relació amb aquestes subvencions 
· ajuts, i signar els documents i contractes corresponents, en cas de concessió, 
ense límitació de quantia. 

Concórrer, presentant les ofertes oportunes a subhastes i concursos convocats per 
l'Estat, comunitats autonomes, municipis í qualsevol altra entitat o organisme, 
tant de caracter públic com privat, subscrivint els plecs que continguin !'oferta, 
el preu i Ja quantia del contracte, les bonificacions, la forma de pagament i, en 
general, totes les condicions que consideri convenients, incloent-hi l'escriptura o 
el documentd'adjudicacíó o de qualsevol altre tipus que sigui necessari, així com 
impugnar altres adjudicacions i formular protestes i reserves de dret. 

Atorgar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol 
quantitat o fons de qualsevol organisme público privat, signant a J'efecte cartes 
de pagament, rebuts, factures i lliuraments. 

j) Subscriure ampliacions de capital de les societats en que participi la Fundació. 

k) Executar i, si escau, elevar a públics els acords adoptats pe! Patronat. 

1) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modifica r o 
revocar els apoderaments conferits. 

m) Satisfer tributs i formular declaracions tributaries subscrivint els models ofícials 
i altra documentació que sigui procedent. 

n) Sol·licitar la signatura electronica a l' Agencia Estatal de I' Administració 
Tributaria i als altres organismes que ho rcquereixin. 

o) Representar Ja Fundacíó en els orgnns de govem d' altres entitats. 

p) SoHi'citar al Protectorat les autoritzacions necessaries per als actes de govern i 
administracíó i disposició que es requereixin de conformitat amb a!JO establert a 
la normativa aplicable. 

q) Dur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament arnb el director 
o directora general de la Fundació. 
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2. Igualment, aquestes facultats les pot conferir, mitjani;:ant apoderament, el presiden! 
o presidenta a favor de la persona que detcrmini. 

3. Totes les facultats enumerarles en els paragrafs anteriors queden sotrneses al 
compliment del que es disposa al !libre tercer del Codi civil de Catalunya i en les 
disposicions d'aplicació. 

23. LA SECRETARIA l VICESECRETARIA 

l. Són funcions propies del secretario secretaria: 

Quant a les reunions del Patronal, convocar-les en nom del presidcnt o presidenta; 
assfatir el president o presidenta mentre es duen a terme; formalitzar la llista 
d'assistents; estendre'n les actes; certificar els acords que s'hi prenen, amb el 
vistiplau del president o presidenta, i tenir la custodia de qualsevol llibre, docurnent 
o antecedent de la Fundació. 

2. Són funcions propies del vicesecretari o vicesecretaria: 

Substitufr el secretan o secretaria en cas de absencia, vacant, malaltia, impossibilitat 
o qualsevol altra causa, i altres que li encomanin el Patronat o el seu president o 
presidenta. 

24. APODERAMENTS 

l. El Patronat pot nomenar apoderats generals o especials, amb facultats i 
responsabilitats mancomunades o solidaries, i en les condicions que considcri 
escaients, d' acord amb el prevista la normativa aplicable i als presents estatuts. 

2. Els apoderaments generals i les renovacions s'han d'inscriure al Registre de 
Fundacions. 

CAPÍTOL 111. DE LA COMISSIÓ DELEGADA 

25. COMPOSICIÓ 

1. El Patronal pot designar una comissió delegada. 

2. La Comissió Delegada ha de tenir set membrcs. En formen par! el president o 
presidenta del Patronat, que la presideix; els vicepresidents primer i segon; el gerent 
o gerenta de la Universitat de Barcelona; un deis patrons designats perla Gencralitat 
conforme a l'article 10.2 deis Estatuts, un patró a proposta del president o presidenta 
de la Comissió Delegada, i el secrctari o secretaria del Patronat. 
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3. No poden se membres de la Comissió Delegada les persones que no siguin 
membres del atronat de la Fundació. Assisteixen a les reunions de la Comissió 
Delegada, a b veu i sense vot, el director o directora general i els altres directius de 
la Fundació que el mateix director o d irectora general designi per informar sobre 
qüestions pecífiques. 

4. Els mcm res de la Comissió Delegada exerceixen el seu carrec mentre tinguin la 
condició de membres del Patronat, Jlevat que el Patronat n'¡¡cordi abans el 

l. La omissió Delegada té les facultats que Ji delegui el Patronat i, si aquestes facultats 
no es determinen, totes les que no siguin indelegables conforme a la legislació 

2. a Comissió Delegada poi preparar una memoria anual relativa a la seva activitat 
e transferencia de coneixement, tecnologia í innovació, que ha de presentar al 
atronat perque l' aprovi dintre deis sis primers mesos de cada exercici. 

DISTRlBUCIÓ DE COMPETENCIES 

Presideix la Comissió Delegada el presídent o presidenta del Patrona t. Assumeix les 
funcions de secretaría el secretari o secretaria del Patronat. 

Correspon al president o presidenta de La Comissió Delegada representar-la, així 
com executar-ne els acords, excepte si Ja mateixa Comissió Delegada designa 
especialment un altre membre d'aquest organ per executar cadascun dels acords 
que adopti. 

28. FORMA DE DELIBERAR ID' ADOPTAR A COROS 

l. La Comissió Delegada s'ha de reunir almenys dues vegades al llarg de l'any, i 
sempre que sigui convenient a criteri del president o presidenta o si ho requereixen 
més de la meitat dels seus membres. Les reunions les ha de convocar el president o 
presidenta amb un mínim de sis dies d'antelació, i queden validament constituldes 
quan hí concorrin almenys la meitat més un deis seus membres, entre els quals hí 
ha d'haver necessariament el president o presidenta. En el cas que es tracti de 
reunions d'una urgencia especial, poden ser convocarles, de forma motivada, amb 
una antelació mínima de quaranta-vuit hores. 

2. No cal convocatoria si concouen, presents o degudament representats, tots els 
membres de la Comissió Delegada, i per unanimitat decideixen reunir-se í quins 
assumptes s'han de tractar. 
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3. És d'aplicació el que disposa l' article 16.6 d'aquests estatuts. 

4. L'acta de la reunió !'ha d'aprovar el mateix organ al final de cada reunió o bé en la 
sessió següent, coma primer punt de l'ordre del dia. 

5. Els acords de la Comissió Delegada s'adopten per majoria simple deis vots. 
Correspon un vot a cada membre present o representa!. El vot del presiden! o 
presidenta té fon;a dirimen! en cas d'empat. 

29. CARÁCTER GRATUi'T DEL CÁRREC 

El carrec de membre de la Comissió Delegada és gratu.it, sens perjudici que es puguin 
reemborsar les despeses, degudament justificades, que l'exercici del carrec produeixi. 

CAPÍTOL IV. DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

30. NOMENAMENTIFACULTATS 

l. El Patronat, a proposta del seu presiden! o presidenta, pot nomenar un director o 
directora general, que disposa de les facultats següents: 

a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinan! les tasques que han 
de dur a terme les persones que hi presten serveis. 

b) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents direccíons, seccions i departaments 
que componen la Fundació. 

e) Emetre els informes que li sol·licitin els organs de la Fundació i els que consideri 
convenients per iniciativa propia, i p1·esentar al Patronat o a la Comissió 
Delegada, segons correspongui, els convenís o contractes amb altres entitats 
perque els aprovi, quan la delegació de que disposi per a aquestes qüestions del 
Patronal aíxí ho determiní. 

d) Exercir, per delegacíó o apoderament del Patronal, de la Comissió Delegada o del 
president o presidenta, les facultats que se Ji encomanin amb caracter general o 
especial. 

e) Exercir la direcdó del personal de la Fundació i vetllar pel compliment de les 
normes de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental. 

.f) Executar els acords del Patronal i de la Comissió Delegada. 

g) Presentar al Patronat el projecte anual de líníes generals d'actuació. 

h) Organitzar la comptabilitat general i auxiliar de l'entitat. 
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i) Preparar i presentar díns el termini i en la forma escaient la memoria, el balan<; 
anual i J resta de documents comptables exigits perles disposicions vigents. 

r els pressupostos i els plans en que s'estableixín els objectius estrn tegics, 
ics i financers que la Fundació ha d'aconseguír. 

k) Inf mar anualment la Comissió de Política Científica de la Universitat de 
Ba elona sobre la memoria anual de la Fundacíó relativa a l'actívitat de 
tr sferencia de coneixement, tecnología i innovació. 

ur la signatura oficial de l'entitat indistintament o conjuntament amb el 
resident o presidenta. 

2. tes les facultats enumerades en l'apartat anterior queden sotmeses al compliment 
el que es disposa en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya i en les disposicions 

PÍTOL V. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'INTERESSOS 

. PREVENCIÓ DE CONFLICTES D'fNTERESSOS 

Els membres del Patronat, les persones amb funcions de direcció i qualsevol altra 
persona amb vinculació contractual amb la Fundació no poden intervenir en la presa 
de decisions o en l'adopció d'acords en els assumptes en que hi pugui h aver un 
conflicte d'interessos ambla Fundació. 

Els membres deis organs de govern de la Fundació han de comunicar a l'organ 
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona 
jurídica. Abans que l'organ adopti un acord en el qua] hí pugui haver un conflicte 
entre un interes personal i l'interes de la persona jurídica, la persona afectada h a de 
proporcionar a 1'01·gan la informació rellevant i s'ha d'abstenir d' intervenir en la 
deliberació i votació. 

3. Els patrons i les persones que s'hi equiparen, d'acord amb J'artíclc 312-9.3 del !libre 
tercer del Codí civil de Catalunya, nornés poden operar ambla Fundació si queda 
prou acreditada Ja necessitat i Ja prevalen<;a dels interessos de la Fundació sobre els 
interessos particulars del patró o de la persona equiparada. Abans de dura tenne 
l' operació, el Patronat ha d'adoptar una declaració responsable i l' ha de presentar al 
Protectorat juntament amb 1a documentació justificativa pertinent, d'acord ambles 
previsíons legals del !libre tercer del Codi civil de Catalunya. 

4. Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 s'han d'abstenir de participar 
en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l' objectivitat 
en Ja gestíó de la Fundació. 

5. Els patrons í les persones indicades a J'article 312-9.3 no poden participar en 
societats constitui:des o participad es perla Funda ció. Nos' estableixen contractes de 
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compravenda o arrendament de béns immobles o de béns' mobles de valor 
cxtrnordinari, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribults entre la 
Fundació i els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3. 

6. Durant el primer any següent al cessament coma patrons, no poden desenvolupar 
serveis en empreses o societats privades participades perla Fundació. 

7. Anualment, el Patronat elabora un informe sobre les situacions de conflictes 
d'interessos que s'hagin produ'it i les mesures que s'han adoptat per assegurar 
l'objectivitat de les decisions o deis acords presos. Aquest informe s'incorpora com 
a annex als comptes anuals de cada exercici. 

CAPÍTOL VI. COMITE CIENTÍFIC INTERNACIONAL 1 CONSELL ASSESSOR 

32. COMITE CIENTÍFIC INTERNACIONAL 

l. D'acord amb el que disposa l'article 9 d ' aquests estatuts, el Patronat pot crear un 
comite científic internacional, que ha de tenir un mínim de 6 i u11 maxim de 10 
membres. 

2. El·Comite Científic Internacional centra Ja seva competencia en l' avaluació científica 
deis projectes que s'hagin de desenvolupar en el marc d'aquesta fundació, i en 
l' assessorament en relació ambles activitats científiques de Ja Fundació. 

3. Els seus membres són escollits i nomenats pe! Patronal entre els científics més 
destacats de la vida científica nacional i internacional. El seu mandat té una durada 
de quatre anys, renovable successívament per identics períodes de temps. 

4. El Patronat escull un president o presidenta entre els membres del Comite Científic 
Internacional, encarregat de vetllar pel bon funcionarnent del Cornite i d'executar 
les decisions que el Cornite adopti. El president o presidenta nomena un secretario 
secretaria, que pot no ser membre d'aquest comite i que estén acta de les reunions 
tot transcrivint al llibre corresponent una acta que, previament aprovada, ha de tenir 
el vistiplau del president o presidenta. En cas que el secretari o secretaria no sigui 
membre del Comite, assisteix a les reunions amb veu pero sense vot. 

33. CONSELL ASSESSOR 

D'acord ambles prcvisions de l'article 9 d 'aquests estatuts, el Patronat pot nomenar un .. 
consell assessor, amb un mínirn de 5 i un maxim de 10 membres, integrat per persones 
vinculades a les activitats del Pare Científic i per persones de reconegut prestigi personal 
o per representants d'institucions de prestigi, que assessora sobre el funcionament de les 
activitats de recerca que s'han d e desenvolupar al Pare Científic, així com sobre les 
vinculacions que hi ha d'haver entre aquestes activitats i les demandes de la societat. 
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El patrimoni e Ja Fundació pot estar constitu'it per tota classe de béns mobles, immobles, 
drets i valo de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració economica, sense altres 
limitacíons que les establertes perles lleis. 

a) La d ació inicial de Ja Fundació queda constitu'ida pels béns i drets aportats a la 
cart fundacional, que és adequada i suficient per al compliment de les finali tats 
fun acionals. Es pot incrementar posteriorment en una o més vegades amb els béns 
de ualsevol naturalesa que, a títol gratui"t, la Fundació adquireixi amb destinació 
ex ressa a l'augment de la dotació fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha 
d notificar al Protectorat en el moment de presentar els comptes anua Is, fent constar 
e una escriptura pública els elements següents: i) els béns i drets aportats; ii) les 

ades registrals i el títol o concepte de l'aportació; iii) !'informe de valoració 
orresponent, si escau, i iv) la manifestació de la voluntat de l'aportant en el sentit 
ue l'aportació formi part de la dotació. 

Les donacions, subvencions, herencies i llegats de qualssevol béns i drets que rebi i 
accepti la Fundació, efectuats posterionnent a la constitució. 

) Els béns i drets que adquireixi la Fundació per qualsevol altre mitja o títol admes en 
dret i que el Patronat afecti a l'increment del patrimoni fundacional d'acord ambla 
legislació vigent. 

d) Els rendiments del propi patrimoni no aplicats a les activitats de la Fundació, 
respectant el que disposen aquests estatuts i la legíslació vigent. 

e) Els ingressos derivats d'activitats productives aprovades pe! Patronat. 

/) Els béns que, procedents d'administracions o organismes públics o d'entitats 
privades, puguin utilitzar-se en regirn de cessió d'ús, concessió o adscripció. 

g) Els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni 
de la Fundació per qualsevol títol o concepte. 

h) Aquells altres recursos que, d'acord ambla llei i aquests estatuts, pugui decidir el 
Patrona t. 

35. APLICACIÓ DELS RECURSOS 

l. Els p11trons de la Fundació poden efectuar, per iniciativa propia o a sol·Jicitud del 
Patronal, aportacions de diners, béns o drets a la Fundació, que poden incrementar 
la dotació fundacional o constituir un fons especial destinat al compliment 
d'activitats determinades, sempre que siguin compatibles amb els íins fundacionals. 
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2. La Fundació pot convenir amb altres persones físiques o íurídiques, públiques o 
privades, aportacions a la Fundació en diners, béns o drets, que poden incrementar 
el pahimoni fundacional o constituir un fons especial d'acord amb la legislació 
vigent. 

3. Les rendes i els al tres ingressos anuals que obti.ngui la Fundació s'han de destinar al 
compliment dels fi.ns fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent. 

4. En tot cas, la Fundació ha de destinar a l'assoliment deis objectius fundacionals 
almenys el 70% de les rendes i deis al tres ingressos nets anuals que obtingui, i ha de 
destinar la resta o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar els 
fons de la Fundació. El Patronat ha d'aprovar les formes d' aplicació d'aquest 
romanen t. 

5. Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la dest:i.nació, el Patronat ha de 
decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a fins 
fundacionals. 

6. L'aplicació d 'almenys el 70'Yo deis ingressos al compliment de les finalitats 
fundacionals s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici 
del següent al de I'acreditació comptable. 

36. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS 1 GESTIÓ D'EXPLOTACIONS ECONOMIQUES 

l. La Fundació pot constituir societats o participar en el capital de societats. Si aquest 
fet comporta la responsabilitat personal de la Fundació com a socia d'aquestes 
societats, cal l'autorització prevía del Protectorat. La Fundacíó ha de comunicar al 
Protectorat, en el termini legalment establert, l'adquisició o la ti.nen¡;-a d ' accions o de 
participacions socials que li confercixin, directament o indirectament, el control de 
societats que limítin la responsabilitat deis associats. En tot cas, la participació de la 
Fundació en la gestió de societats ha de ser compatible amb les finalitats 
fundacionals. 

2. La Fundació pot gestionar directament explotacions economiques en els casos 
següents: 

a) Si l'exercici de l'activitat constitueix per ell mateix el compli.merit de la seva 
finalitat fundacional o d'una part d'aquesta finalitat. 

b) Si es tracta d'una activitat accessoria o subordinada respecte a la finalita t 
fundacional o respecte a una part d'aquesta finalitat. 

3. La Fundació pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per les 
acti.vitats, que en cap cas pot desvirtuar l'interes general de les seves finalitats. 
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Els exercicis econ61 es s'inicien el día 1 de gencr de cada any i finalitzen el dia 31 de 
desembre. Anual nt, en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, d'una 
manera simultani i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de 
fer l'inventari i fo mular els comptes anuals, amb data del día de tancament de l'exercíci 
economic, de co ormitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb 
les disposicions ue en cada cas siguin aplicables. 

Abans de !' " ci de l'exercicí, el Patronat ha d'aprovar el pressupost per a l'exercicí 
següent, en ue ha de constar la totalitat deis ingressos i despeses. L'estructura i el 
procedimen d'elaboració del pressupost és la que estableixi en cada moment la 
normativa plicable. 

1. Els omptes anuals formen una unitat í estan integrats per: 

El balan<; de situació, en la data de tancament de l' exercici, que ha d' especificar 
amb claredat els béns o els elements qtte s'integren en la dotació o que són 
finan<;ats amb aquesta dotació. 

b) El compte de resultats. 

e) L' estat de canvis en el patrimoni net. 

d) L' estat de fluxos d' efectiu. 

e) La memoría, en que es completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balan<; i el compte de resultats, í en que es detallen els elements següents: 

l. Els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau. 

IJ. Les actuacions que s'han fet en compliment de les finalitats fundacionals, 
amb indicació del nombre de beneficiaris i els serveis que han rebut. 

III. Les societats participades majoritariament, amb indicació del percentatge 
de participació. 

2. Els documents que integren els comptes els ha d' aprovar el Patronat en els sis mesos 
següents a la data de tancament de l'exercici. 

En el termini de tren ta dies a comptar del' aprovació pe! Patronat, els comptes s'han 
de presentar al Protectorat, ·mitjan-.ant els documents informatics garantits amb les 
corresponents signatures electroníques reconegudes. 
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39. AUDITORIA 

l. Els comptes anuals de la Fundació s'han de sotmetre a una auditoria externa en cas 
de complir-se les circumstancies previstes a l' article 333-11 del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

2. Així mateix, si una tercera part deis patrons considera, per raons justificades, que hi 
ha alguna circumstancia excepcional en la gestió de la Fundadó que aconsella dura 
terme una auditoria de comptes, encara que no es produeíxi cap de les 
circumstancies a que fa referencia l' article 333-11 del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, poden instar la convocatoria d'una reunió del Patronat per sol·licitar de 
manera raonada que!' auditoria es dugui a terme. Si el Patronat no és convocat o, un 
cop convocat amb aquesta finalitat, acorda no fer l' auditoria sol·licitada, el 
Protectorat, a petició deis patrons interessats, donant audiencia previa al Patronat, 
pot requerir a Ja Fundació que faci l' auditoria, a carrec de la mateixa Fundació, 
sempre que s' acrediti 1' existencia d' alguna circumstimcia excepcional que l'aconselli 
en interes de la Fundació. 

TÍTOL IV. MODIFICA CIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I DISSOLUCIÓ 

40. MODIFICACIÓ 

l. Per modificar aquests estatuts, totalment o parcialment, és necessari l'acord de la 
meitat més un dels membres del Patronat, el qua! ha de tenir en compte l'interes de 
la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació 
del Protectorat. 

2. Si les circumstancies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin 
canviat fins al punt que la Fundació no pogués dur a terme les activitats 
fundacionals establertes en aquests estatuts, el Patronat hauria de modificar-los i, en 
cas de no fer-ho, el Protectorat, a instancia de qui tingui interes legítimo d'ofici, 
podria ordenar la modificació pertinent, sens perjudici d' adoptar les al tres mesures 
que fossin pertinents. 

41. FUSIÓ 1 ESCISSIÓ 

l. Amb caracter general, la fusió i escissió de la Fundació es duu a termc d'acord amb 
les prescripcions establertes als articles 335-2 i 335-3 del llibre tercer del Codí civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la resta de normativa que Ji sigui 
d ' aplica ció. 

2. Per fusioncir o escindir aquesta entitat és necessari l'acord de Ja meitat més un deis 
membres del Patronat. 
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42. DISSOl.UCIÓ 

]. Per dissoldre aquesta erttitat és n ecessari l'acord de la meitat rnés un dels mernbres 
del Patrona t. La dissolu~ió, excepte en els casos establerts en la Jegislació vigent, s'ha 
d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix !'aprovació del Protectorat. 

2. La Fundació es dissol per les causes següents: 

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constitu'it o impossibilita t 
d'assoiir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n'acordi 
la modificació. 

b) IHicitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentencia 
ferma. 

e) Obertura de la fase de liquidacíó en el concurs. 

d) Les altres que estableixen Ja llei o els Estatuts. 

43. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI 

1. La dissolució de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, 
la qual han de dura terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, 
si esca u, el Protectora t. Aquesta cessió global, un cop determinats l' actiu i el passiu, 
i amb l'autorització previa del Protectorat, es destina a la Universitat de Barcelona. 

2. En el cas que no es pugui fer una cessió global dils actius i deis passius de la 
Fundació, cal liquidar-los i donar a l'haver que en resulti l'aplicació establerta en 
l'apartat anterior. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Fins al moment en que el Protectorat aprovi aquests estatuts, els membres actuals del 
Patronat continuen en l'exercici de les seves funcions. Un cop aprovats els Estatuts, en 
un termini de quinze dies es completa la composició definitiva dels organs de govern 
d'acord amb el que s'hi preveu. 
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rnatriu número a l 
prot ocol c o rr ent 
a ut ilitat de 

DE BARC ELONA, e n 
paper de timbre de 

CONCORDA amb la seva 
principi indicant del meu 
d' instrurnents publics, 
FUNDACIO PARC CIENTIFIC 
vint - i-quatre folis de 
l'Estat, exclusiu per a docume n t s notar i a l s, 
serie GA, número 8064652 i els v int-i-tr es 
següents c or re latius, que signo , firmo, 
rubrico i segello. A Barcelona , catorze de 
se ternb re de dos mi l vin t- i - u . EN DO NO FE .---
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Generalitat de Cataluny a 
Departament de Justícia 

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats 

Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del 

Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 de 
març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més av all, 

s’aprov a i s’inscriu aquesta modif icació d’estatuts de la Fundació que 

tot seguit s’esmenta, en el Registre de f undacions de la Generalitat de 

Cataluny a, així com el text ref ós resultant. 

 
Nom de la Fundació  

Fundació Parc Científ ic de Barcelona 

 Núm. d’inscripció 1149 

 Data Resolució 11/10/2021 

 
La Responsable d’inscripcions i assentaments  registrals  

Data 13 d'octubre de 2021 
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