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JAIME AGUSTÍN JUSTRIBÓ
NOTARI

Avinguda Diagonal, 538, 2n
08006 BARCELONA

Telf. 93 240 35 00 Fax 93 202 02 47

UMERO MIL SET-CENTS TRENTA-SIS.

ELEVACIO A PUBLIC D'ACORDS DEL PATRONAT

(REFUNDICIO D'ESTATUTS)

A la ciutat de BARCELONA, a vint-i-sis d'octubre

d dos mil vint.

Davant meu, JAIME AGUSTÍN ¿TUSTRIBÓ, Notari de

1 II ^lustre Col -legi Notarial de CATALUÑA, amb resi-

dn ia a la Ciutat de BARCELONA,

COMPAREIX:

El senyor JOAN GÓMEZ PALLARES, majar d'edat, veí

de 08003-Barcelona, amb domicili a efectes d'aquest

atorgament a la Via Laietana número 2, amb

D. N. I. /N. I. F. número 36. 967. 734-H.

INTERVE en nom i representado de la FUNDACIÓ

INSTITUT CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ

SOCIAL (IPHES), domiciliada a la Zona Educacional 4,

Edifici w3 -Campus Sescelades- Universitat Rovira i

Virgili, 43007-Tarragona; constituida, amb carácter

permanent i durada indefinida, mitjan?ant escriptura

autoritzada peí Notari de Tarragona, senyor Martín



Garrido Melero, en data 13 de desembre de 2004,

complementada mitjan^ant escriptures autoritzades peí

mateix Notari, senyor Garrido, en dates 3 de mar? i 26

d'abril de 2005, modificada en virtut d'altre

escriptura, autoritzada peí mateix Notari de

Tarragona, senyor Garrido, el dia 28 de mar? de 2006,

i adaptats els seus estatuís al que preveu la Llei

4/2008m de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi de

Catalunya, relatiu a les persones juridiques, en

virtut d'escriptura autoritzada peí Notari de

Barcelona, senyor Pedro-Angel Casado Martín, en data

21 de desembre de 2012, i traslladat el seu domicili

al abans indicat, mitjan?ant escriptura autoritzada

peí mateix Notari de Barcelona, senyor Casado, el dia

de desembre de 2014.

Té el N. I. F. : G-43-783752.

INSCRITA en el Registre de Fundacions de la

Generalitat de Catalunya amb el número 2215. ---------

Deis Estatuts saciáis pels quals es regeix la

Fundado transcric a continuació els particulars

següents:

"Article 5: Objecte i Fins de la Fundació.

5. 1. - La Fundado es constltuelx amb 1'objectiu

d'esdevenir un centre de referencia internacional en
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el desenvolupament de la recerca, docencia i

transferencia en les diferents branques de 1'estudi de

1'Evolució i del Comportament Humans.

5. 2. - El conelxement de 1'Evolucló Humana presenta

uns trets propis diferenciáis respecte d'altres

branques de la recerca científica. En primer lloc,

combina les disciplines de les Ciéncles de la Vida,

les Ciéncles de la Térra 1 les Ciéncies Saciáis per

aprofundlr en 1'estudl de processos genérlcs d'abast

universal. En segon lloc, 1'análisi material

d'entltats humanes temporalment molt espaiades amb

estructures i. processos tancats, 11 atorga una

perspectiva única per ser emprat com una elna

d'análisi del present amb prospectiva de futur. Aixl

dons els seus objectius i fins genérlcs son 1'estudi

del passat apllcat a 1'análisi del present amb la

perspectiva de treballar peí coneixement de la

societat humana del futur i així facilitar la

continuitat i el suport economía i d'organitzacló pels

seus flns fundacionals en vessants com:



a) La recerca, divulgado, defensa i millora del

patrimoni historie, cultural i natural que conformen

1' acerb de la evolució i el comportament humans, des

d'una perspectiva evolucionista i materialista.

b) El patrocinl 1 la promoció df excavacions

vlnculades ais treballs arqueopaleontológlcs, així com

la recerca científica de les troballes i descobertes

que es realltzln, la seva divulgado en fórums

cientlfics i al públic en general, 1 la realització de

quants treballs, publicacions, congressos, estudis,

iniclatlves i activltats de qualsevol mena que, dins

1'ordenament jurldic que siguí d'aplicado, s'hi

puguin vincular.

5. 3. - En compllment deis mencionats objectes i

flns es perseguirá la promocló i el finanyament deis

Programes d'Actuado desenvolupats d'acord amb els

seus fins Fundacionals, preferentment fins cientifics,

docents i de transferencia vinculats a les activitats

arqueopaleontológiques 1 d'estudl i divulgado del

Patrimoni Cultura.

5. 4. - El desenvolupament deis fins fundacionals

podrá efectuar-se dlrectament per la Fundado o en

col-laborado amb altres entitats, persones físiques o

jurídiques que perseguelxln fins similars o



0372020

^\MEAo^
^ T%^
^M-^
•1€^' -^.i

iSlacp>^

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0, 15 e

FK4131891

desenvolupin programes vlnculats a 1'objecte

fundacional.

5. 5. - En rao de les seves flnalltats, son

beneficiaris de la Fundado tots els sectors socials

que contribueixen al desenvolupament de la

investigado, de la divulgado, defensa i millora del

patrimonl historie, arqueopaleontológic, cultural i

natural que conformen 1'acerb de 1'evolució i el

comportament humans, ja siguin entitats de naturalesa

pública o privada sense ánim de lucre i aquells altres

sectors de la societat que, a través de la seva

activitat, impulsin o duguin a terme recerca en

aquests ámbits.

Article 6. - Activitats.

6. 1. - Es consideraran compreses en 1'objecte de la

Fundado guantes activitats de qualsevol mena, dins

1'ordenament jurídlc que siguí d'aplicació, s'hi

puguin vincular i tendeixin a dur a la práctica els

fins pels quals ha estat constituida, incloses les de

naturalesa mercantil i financera.



6. 2 - Les activltats fundacionals es podran

organltzar en forma de programes independents, amb els

seus propis objectius, plans d'acció i assignació de

recursos, de manera que siguí possible la

diferenciado i valorado de cada programa. ----------

6. 3. - Les finalltats especifiques de recerca de la

Fundado son dur a terme projectes de recerca d'acord

amb els seus fins fundacionals.

6. 4. - Les finalltats especifiques de docencia de

la Fundado son impartir docencia dins el marc

universitari que 11 siguí d'aplicado.

6. 5. - Les flnalitats especifiques de transferencia

de la Fundado son dur a terme projectes de

transferencia de coneixements i resultats d'acord aiab

els seus flns fundacionals.

6. 6. - Les finalitats especifiques de projecció

social de la Fundado son dur a terme programes de

dlfusló, divulgado i socialitzacló del coneixement

d. 'acord amb els seus flns fundacionals.

6. 7. - El compllment de la voluntat fundacional i

tot el que períoca a la Fundado Institut Cátala de

Paleoecologia Humana i. Evolució Social (IPHES), queda

a la fe, conscléncla i lleial saber i entendre del

Patrañat, designat de la manera que preveuen aquests
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Estatuts i d'acord amb les competéncies que 11 han

estat assenyalades, respectant les que té atrlbuides

el Protectoral de la Generalitat de Catalunya."

CONCORDA amb els estatuís transcrits, ais quais em

remeto, sense que la part omesa hagi res que

modifiqui, alteri o restringeixi el text copiat. -----

Exerceix aquesta representado en la seva qualitat

de Secretar! patró del Patronat de la Fundació. ------

Declara el senyor Gómez:

Que no ha sofert cap variado la capacitat

jurídica de la seva representada, que la seva

denominado social, forma jurídica i, especialment, el

seu domicili i objecte social, son els que s'han

ressenyat precedentment, que continua en 1'exercici

del seu expressat carree i que les seves facultáis no

li han sigut revocades ni limitades de cap manera. ---

Jo, el Notari, en dono fe que, al meu parer, son

suficients les facultats representatives acreditades

peí senyor Gómez per qué, en 1'exercici del seu

expressat carree, pugui atorgar 1'elevació a públic



d'acords que s'instrumenta en aquesta escriptura. ----

TITULARITAT REAL. - Jo el Notari, faig consta

expressament que he complert amb 1'obligació

d'identificado del titular real que indica la "Llei

10/2010 de 28 d'abril sobre blanqueig de Capitals"

dient que la Fundado es una entitat pública

íntegrament adscrita a la Generalitat de Catalunya. --

M'asseguro de la identitat del senyor compareixent

per referencia al seu ressenyat Document d'Identitat,

que exhibeix i comprovo; i tenint, a judici meu, tal

com intervé, la capacitat legal necessária per aquest

atorgament, a 1'efecte

D I U:

Que, tal com intervé, ELEVA A PUBLICS els acords

adoptats peí Patronat de la Fundació representada, en

sessió duta a terme el dia 23 de maig de 2019, segons

resulta de la certificado que em lliura, i deixo in-

corporada a aquesta matriu, expedida peí Secretar! pa-

tro del Patronat de la Fundado, senyor Joan Gómez Pa-

llares, la signatura del qual legitimo; i

AT O R GA:

Es modifiquen els estatuts de la Fundado, al que

preveu la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Ter-

cer, del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les perso-
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nes juridiques, donant nova redacció a la totalitat

deis Estatuís de la Fundació.

La nova redacció deis estatuís, resulta deis set

fulls annexos a la certificado protocol-litzada. ----

I prévies les reserves i advertiments legáis, el

senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta

escriptura, i els seus efectes, SOL-LICITANT la seva

inscripció en el Registre de Fundacions de la Genera-

litat de Catalunya.

CLAUSULES ADDICIONALS:

(I) CLÁUSULA D'INFORMACIÓ DE DADES. - D'acord amb

alió que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de

desembre de Protecció de Dades de carácter personal,

el compareixent queda informat de la incorporació de

les seves dades personáis ais fitxers automatitzats

existents en aquesta Notarla, dades que es conservaran

amb carácter confidencial, al estar emparats peí se-

cret de protocol, sense perjudici de les remissions

d'obligat compliment imposades per la normativa vi-

gent. La seva finalitat es portar a terme la formalit-



zació de la present escriptura, facturació i seguiment

posterior, i les funcions própies de 1'activitat nota-

rial. El responsable del fitxer es el propi Notari au-

toritzant del present document.

(II) IDIOMA. - La present escriptura ha estat re-

dactada d'acord amb el disposat en el Decret 204/1998,

de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. -----

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ

AIXI HO DIU I ATORGA, el senyor compareixent, des-

prés de llegida la present escriptura, de conformitat

a 1'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb

mi.

I JO, EL NOTARI, de la identitat del atorgant, de la

seva capacitat i legitimado, de que ha prestat el seu

consentiment lliurement, i de que 1'atorgament se ade-

qua a la legalitat i a la voluntat degudament informa-

da del atorgant d'aquest instrument públic, estés en

cinc fulls de paper del Timbre de 1'Estat, d'us exclu-

siu per a documents notaríais, numerats amb el del

present i els següents en ordre correlatiu ascendent,

jo, el Notari, EN DONO FE. = Segueix la signatura del

compareixent.= Signat: Jaime Agustín Justribó.= Rubri-

cat i Segellat.

10
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D. A. Sera. Llei 8/89 - Document no subjecte (Ins-

trument sense quantia)

DOCUMENTS UNITS
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AnnexI

El senyor Joan Gómez Pallares, actuant com a secretari patró del Paíronat de la Fundació Instítut
Cátala de Paleoecologia humana i evolució social (fPHES), inscrita al Registre de Fundacions de
la Generslitat de Catalunya amb el número 2215,

Certifico:

Que en e! decure de la sessió ordinaria del Patronat de data 23 de MAIG de 2019,
celebrada amb el quorum d'assisténcia previst a 1'article 13.2 deis Estatuts, es va
aprovar, per unanimitat deis seus membres. presents o degudament representats, la
proposta de modificació parcial deis Estatuts, segons redacció literai deis articies
modjficats que s'aGompanya amb la present certificació com a Annex 1:

Primer. - Aprovar la modificació de 1'article 2, essent:

TEXT VIGENT:

Article2: Naturalesa jurídica

2. 1. - La Fundado es una persona jurídica sense ánim de lucre que té adscrit permanentment el
seu patrimoni a la reaiteactó de Íes flnatitats d'interés general que s'especjfiquen a 1'articie 5
d'aquesís estatuts

2.2. - La Fundació InstJtut Caíala de Paieoecologia Humana i Evoiüció Social (IPHES), está
subjecta a la Llei 4/2008 de 24 d'abrit del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatíu a les
persones juridiqyes, i a la restan! normativa que li siguí d'aplicaci6. Es regeix, aix) també, per la
seva carta fundacional, pels presenta estatuís i per les normes que estableixi el seu patronat,
sempre d'acord amb ¡es disposicions legáis i reglamentáries.

2. 3. " Aquesta Fundació gaudirá, a partir det moment de ratorgament de la seva Carta
Fundacional en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, áe plena capacitat jurídica i d'obrar

TEXT MODIFÍCAT:

Article 2: Naturalesa jurídica

2. 1. - La Fundado es una persona jurídica sense ánim de lucre que té adscrit permanentment el
seu patrimoni a Ea reaiització de les finalitats d'interés general que s'espedfiquen a 1'article 5
d'aquesís estatuts

2. 2. - La Fundado Instituí Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), está
subjecta a la L!ei 4/2008 de 24 d'abril del Llibre tercer dei Codi civfl de Cataiunya, refatiu a tes
persones jurfdiques, i a la restant normativa que li sigui d'aplicació. Es regeix, aixf també, per la
seva carta fundacionai, peis presefits estaíuts i per les normes que estableixi el seu patronat,
sempre d'acord amb les disposicions (egals i reglamentáries.

2.3. - Aquesta Fundació gaudirá» a partir del moment de Fatorgament efe la seva Carta
Fundacional en escriptura pública i de la inscripció a¡ Registre de Fundacions de la Generaiitat
de Catalunya, de plena capacitatjuridica i d'obrar.

2.4. - La Fundació s'adscriu a 1'Administradó de la Generalitat de Cataiunya,
miíjanyant e¡ departament competent en materia de recerca.

i s'hi relaciona

12
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Instltut Catata de fnteoecologla
HüEmana i ÍÉvdtfiKíJó Soclaf

Segon... Aprovar la modiflcació de 1'article 5, essent:

TEXT VIGENT:

Article 5: Objecte i Fins de la Fundado

S. 1. - La Fundació es constitueix atnb 1'objectiu d'esdevenír un centre de referencia internacional
en e! desenyolupament de ia recerca, docencia i transferencia en les diferents branques de
i'estudi de 1'Evolució i de! Comportament Humans.

5.2. - El coneixement de 1'Evoludó Humana presenta uns trets propis diferencJais respecte d'altres
branques de la recerca científica. En primer iloc, combina les disciplines de les Ciéndes de ia
Vida les Ciéncies de la Térra i les Ciéncies Saciáis per aprofundir en t'estudi de processos
genérics d'abast universat. En segon iloc. 1'análisi material d'entitats humanes temporaiment molt
espaiadesamb estructures i processos tancats, li atorga una perspectiva ünica per ser empraí
com una eina d'análisf del present amb prospectiva de fuiur. Així dones els seus objectius i fíns
genérics son 1'estudt del passat aplícat a 1'análisi def present amb la perspectiva de trebaflar peí
conejxement de la societat humana del futur i aixf facilitar la continuííat i e! suport económic i
d'organitzac¡6 pels seus fins fundadonaJs en vessants com:

a) La recerca, divuigactó, defensa i millora del paírimonf históric, culturat j natural que conformen
1'acerb de la evofució i el comportament humans, des d'una perspectiva evolucionista i
materialista.

b) El patrocEni i la promoció d"excavacions vinculades ais treballs arqueopateontológics, aixf com
fa recerca aerttffica de les trobaltes i descobertes que es realitzin, !a seva divulgació en fórums
cientfics i al públic en general, i la realiteació de quants trebaifs, pubIiGacJons. congressos,
estudis, jniciatives ¡i activitats de qualsevol mena que, dins 1'ordenament juridjc que sigui
d'8plicació, s'hi puguin vincular.

5. 3.-_En compliment deis mencionats objectes i fins es perseguirá la promoció i ei finan?ament
deis Programes c{'Actuació desenvotupats cl'acord amb els seus fins Fuñcfacionals. preferentment
fíns cjentífics, docents i de transferencia vincuiats a les activitats arqueopateontológiques i
d'estudi i divulgado del Patrimoni Cuitural.

5. 4. - El desenvoiupamerit deis fins fundacionais podrá efectuar-se directament per la Fundació o
en coi-taboració amb altres entítats, persones físiques ojuridiques que persegueixin flns similars
o desenvolupin programes vincuJats a 1'objecte fundacional.

5. 5. - En rao de les seves finaiitats, son beneficiaris de la Fundació tots els sectors socials que
contribuetxeni al dssenvolupament de iia jnvestigació, de la divulgació, defensa i millora det

patrimonj histórte, arqueopaleontológic, cultural .i natural que conformen 1'acerb de 1'evolució i et
comportament humans, ¿a siguin entitats de naturalesa pública o privada sense ánim de lucre i
aqueits attres sectors de la socletat que, a través de la seva activitat, ¡mpulsin o duguin a terme
recerca en aquests ámbits

TEXT MODIFÍCAT;

Article 5: Objecte i Fins de la Fundació

5. 1. - La Fundado es constitueix amb )'obj"ectiu d'esdevenir un centre de referencia internaciona!
en el desenvofupament de ta recerca, docencia i transferencia en les diferents branques de
1'estudi de 1'Evolució i del Comportament Humans.

13
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5,2-- El coneixement de l'Evolyci6 Humana presenta uns trets propis diferenctats respecte d aitres
branques de fa recerca científica. En primer l!oc, combina les disciplines de Íes Ciéncies de la
Vida, les Ciéncies de la Térra i les Ciéncies Socials per aprofundir en 1'estudi de processos
genérics d'abast universal. En segon Ifoc, fanálisi materiail d'entitats humanes temporatment mott
espaiades amb estructures i processos tancats, li atorga una perspectiva única per ser emprat
com una eina d'aná!isi del present amb prospectiva de futur. Així dones e¡s seus objecfjus i fins
genérics son t'estudi del passat aplica!: a 1'anáfisi del present amb la perspectiva de trebaliar peí
coneixement de la sodetat humana de! futur i així facflitar la continuTtaí i el suport económfc i
d'organttzacf6 pels seus fins fundacionais en vessants com:

a) La recerca, divulgació, defensa i miDora del patrimoni historie, cultural i natural que conformen
1'acerb de la evolució i el comportament humans, des d"una perspectiva evolucionista i
materiaiisía.

b) El patrocinj i (a promoció d'excavacions vincufades ais treballs arqueopaleonfológics, aixf com
la recerca científica de les troballes i descobertes que es realitzin, fa seva divulgado en fórums
ciertífics i al públic en general, ¡ ia realitzadó de quants treballs. pubiicacions, congressos,
estudie, iniciatives ¡ activitats de qüaisevol mena que, djns ¡'ordenament jurídíc que sigui
d'aplicaci6. s'hi puguin vincular, incloent 1'explotació del coneixement.

5.3." En compliment deis mencionáis objectes i flns es perseguirá la promoció i el flnanyament
deis Programes d'Actuadó desenvolupats d'acord amb e!s seusfins Fundadonais. preferentment
flns cientifics, docents i de transferencia de coneixement vinculats a (es aotivttats
arqueopateontológjques i d'estudi i divuigació del PatrimonJ Cufturat.

5.4.- El desenvolupament deis flns fundacionals podrá efectuar-se directament per la Fundació o
en col-laborada amb altres entitats, persones físiques ojuridiques que persegueixin fins similars
o desenvofupin programes vinculáis a !'objecte fundacional.

5.5.- En rao de les seves finalitats, son beneficiaris de la Fundació tots els sectors socials que
contribueixen al ciesenvolupament de ia investigado, de la divulgació, defensa i miltora del
patrimoni historie, arqueopaleontológic, cultural i natural que conformen ¡'acerb de 1'evolució i el
comporfament humans, ja síguin entitats de naturaiesa pública o privada sense ánim de lucre i
aquells aitres sectors de la societat que, a través de ia seva activitat, impulsin o duguin a terme
recerca en aquests ámbits

Tercer. " Aprovar la modificado de 1'article 6, essent:

TEXT VIGENT:

Article 6.- Activitats

6. 1. - Es consideraran compresos en 1'objecte de la Fundació quantes actívitats de qualsevol
mena, dins }'ordenament jurídic que sigui d>ap)icació, s"hj puguin vincular i tendeixin a dur a la
práctica elsfins pels quais ha estat constituTda, incloses les de naturalesa mercantil i financera.

6.2.- Les activitats fundacionais es podran organitzar en forma de programes independents. amb
els seus propis objectíus, plans d'accjó i assjgnació de recursos, de manera que sigui possible ia
diferenciado i valoració de cada programa.

6.3.- Les finaiitats especifiques de recerca de la Fundació son dur a terme projectes de recerca
d'acord amb els seus fins fundacionals.

6. 4. - Les flnaiitats especifiques de docencia de la Fundado son impartir docencia dins ei marc
universitari que II siguí d'ap{icació

6. 5. - Les finaljtats especffiques de transferencia tíe la Fundació son dur a terme projectes de
transferencia de coneixements i resultáis d'acord amb els seus fins fundactonals.
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6.6. - Les finafitats especffiques de projecció social de la Fundació son dur a terme programes
de difusló, divuigació i socialització del coneixement d'acord amb els seus fins fundaaonals

6. 7. - El compdment de la voluntat fundacional i tot et que pertoca a la Fundado Instítut Cátala de
Pateoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), queda a la fe, consciéncia i IteJal saber i
entendre dei Patronat. designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d>acord amb les
competencies que li han estat assenyalades. respectant tes que té atribuTdes el Protectorat de ia
Geñeraiitat de Catafunya.

TEXT ÍVIODIFICAT:

Article 6.- Activjtats

6. 1. - Es consideraran comprsses en 1'objecte de ia Fundació quantes actíviíats cíe qualsevol
mena, dins 1'ordenament jurídic que sigui cfaplicació, s'hj puguin vincular j tendejxjn a dur a la
práctica eis fins pels quals ha estat constítuTda, tncioses les de naturalesa mercantil i financera.

6, 2. - Les activEtats fundacionaSs es podran organiízaren forma de programes independents, amb '
ete seus propis objectíus, ptans d'acció»assig nació de recursos, de manera que siguí possibie la
diferenciacjó i vaioració de cada programa.

6. 3. - Les finaíitats especifiques de recerca de la Fundació son dura terme projectes de recerca
d'acord amb els seus fins fundacionals indoent-lii ta prestació de sérvete dlnvestigació.

6.4. - Les finaiitats especifiques de docencia de la Fundado son impartir docencia dins ei marc
unlversifari que ii sigui d'apficació

6. 5. - Les flnalitats especifiques de transferencia de la Fundacíó son dur a terme projectes de
transferencia de coneixements i resultats d'acord amb els seus flns fundacionals i gestionar-ne
1'explotació económica, si procedeix.

6. 6.- Les fínalttats especifiques de projecció social de la Fundado son dur a terme programes
de difusió, divulgació j socialització del coneixement d'acord amb ete seus fins fundacionals

6. 7. - El compliment de la vofuntat fundacional i tot el que períoca a la Fundació Insfitut Cátala de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), queda a la fe, consciéncia i Ifeiai saber i
entenrfre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuts i d'acord amb les
competéncies que )i han estat assenyafades, respectant les que té atribufdes el Protectorat de la
Generalitat de Catalunya.

Quart.- Aprovar la modtficació de 1'article 7, essent:

TEXT VIGENT:

Article 7: Órgans

La Fundado institut Cátala de Paieoecoiogía Humana i Evotució Social (IPHES), es dota deis
següents órgans;

a) Patronat
b) President honorífic del Patronat
c) President executíu
d) Director
e) Administrador general
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f) Consell Cientffic

TEXT MODIFICAT:

Articie 7: Órgans

La FundacEó Instiíut Cátala de Paleoecologia Humana i Evoluoó Social (IPHES), es dota deis
seguents órgans:

a) Patronat

b) PFOGidoRUwneFifie-áeí-P-atreflat
b) President
c) Director
d) Administrador general
e.) Conself Científlc

Cinqué.- Aprovar la modificació de 1'article 8, essent:

TEXT VIGENT:

Article 8: El Patronal

8. 1. - El Patronal es l'órgan superior de representado, govern i administració de la Fundació, sens
perjudict de les delegacions en aiíres órgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuts
i la legislado vigent

8.2.- El Patronat, que es un órgan col-legiat, está constitutt pels seguents patrons: un president
executiu, un vicepresident i un nombre de patrons vocals fins a un máxim de 10.

8. 3. - Son paírons nats les persones fisiques ojurídiques següents, que quedaran consignades a
1'acta fundacional:

a) La Generaliiat de Catalunya, representada per la persona titular del Departament de la
Generalitat de Catalunya competent en materia de recerca, o la persona que aquest/a designi
b) L'Ajuntament de Tarragona, representat peí seu alcalde o per ia persona que aquesüa designi.
c) La Univarsitat Rovira i Virgili, representada pei seu rector, o la persona que aquest/a designi.

8.4. - A mes deis patrons nats, es podran designar com a patrons:

a) Dos vocais, designats per ia persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya
competent en materia de recerca.
b) Un vocai, designat per l"atcalde de Tarragona
c) Un vocai, designat pei rector de ¡a Universitat Rovira i VirgUi
d) Fins a tres persones físiques o jurídiques privaáes mes, designades peí Patronat d'erttre ies
persones ffsiques ojurídiques que eoi-iaborin a les finalitaís
fundacionafs de la Fundaad i assumeixín eí compromís de reaiitzar les aportacions necessáries,
a criteri del Patronal,

TEXT MODIFICAT:

Article 8: El Patronat
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8. 1. - E( Patronal es 1'órgan superior de representado, govern i adminisfració de la Fundació, sens
perjudici de (es detegacions en attres órgans que aquestdetermini, d'acord amb aquests Estatuís
i la legislació vigent.

8.2.- El Patronat, que es un órgan col legiaí, está constituít peis següents patrons: un president,
un vicepresident i cinc paírons vacáis -

8.3.- Son patroris nats les persones ffsiques ojurídiques seguents, que quedaran conslgnades a
('acta fundacional:

a) La Generalitat de Catalunya, representacia per ia persona titular del Departament de (a
Ge. neraiitaí de Catalunya competent en miatéria de recerca, o ta persona que aquesüa designi
b) L'Ajyntamsnt de Tarragona, representat peí seu alcalde o per la persona que aquesüa. designi.
c) La Universitat Rovíra i Virgili, representada peí seu rector, o (a persona que aquest/a designi.

8.4.- A mes deis patrons nats, es designaran com a patrons dos vacáis, designats per la persona
titular def departament de la Generalitat de Catalunya competent en materia de recerca, a} dos
vocals, designáis per la persona titular de! departament de ta Generalitat competent en materia
de recerca.

te^-U»-vocai, deE»@ñat-peF4;aisa(áe-4e-:?:arragona
®.)..yR-ve6aMes)9Rat-^eí.-Feeí®)"-de-la-U. mveretta. t-R&vti:a. 4-V»F@Uf-
d) Fins 3 tres peroones ffsiquec ojtíridfques prjvades mes, áesignades-pet-PatFe»at-tí:eRtFe-te&
pejs8©oe6-tí8Íqyes-e-(tífttí(^tí®6-qtíe-©®l.'4ateeffR-a-J®s-tíR»títats
fundact&Rats-d® !a Fundaoté i assumeixin el compremis de reatttea(-te&ApQ rtae»R6-fteeessá<TOS7
a-entew-áeí-PsrtFwiafe.

Sisé.- Aprovar la modificacló de 1'article 9, essent:

TEXT VIGENT;

Article 9: La Presidencia del Patronat

9. 1. - El president honorífic de! Patronat es la persona títular de la presidencia de la Generaiitat
amb anterioritat a ¡a que ocupi el carree actualment i el président executiu es el/la titular del
Departament de la Generalitat competent en materia de recerca o quí aquesta persona designi.
El vicepresident es elegit pe! Patronal cl'entre efs seus meimbres, a propQ sta del president
executíu. En cas d'abséncia del president executíu, aquest podrá delegar fes seves funcions en
el vícepresident.

9.2. - El presjdent executiu dei Patronat exercetx regulsrment, per rao def seu carree, la
representado instítucional de la Fundació davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de
realitzar l'6rgan eot-legiat, que no tinguin la condició dlndetegables, i que no hagin estaí
delegades expressament en un attre deis órgans de direcció o d'adminjstració de la Fundado.

9.3.- A mes, corresponen a? president executiu del! Patronat, a tfíol enunciatíu, les funcions
segoents:

a) Presidir, suspendre i aixecar fes sessfons del patronat, aixi' com dirigir
jes deliberacions i decidir els empats amb el seu vot diriment.
b) Aquelies altres que 1¡ sfguin expressament encomanades peí Patronal.

TEXT MODIF1CAT:

Articte 9: La Presidencia ds) Patronat

9. 1. - El presfdeat-honorific del Patronatos Sapersefia-títüteF-de4a-^fes(et&B<6»a-6te-te-e®pieFatítat
amfe-anteH etíta.t-a. ta-que-esypí-el-eáwee-aetyaimeFtN-ei/la president/a exeeutíy es el/!a titular del
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Departament de la GeneraEitat competent en materia tíe recerca o qul aquesta persona designi.
E.(-^¡©ep-Fesi^rt-«&-ete§tt~-pe(^'aft^Ra:í^'®nfre-ef&~s®ü6'-memfeF ®s~-a~pF epesta--4eí'-pi:es»deRt
exe6Utiy;. En;cas d'abséneial áel:.. pli^s<áeRt-w«esyth*-aqtí®st-pe4i:á-áetegaNQS-seve&-fuRG!ons en
ei-wsepfesJówA-ta vicepresJdénda recau en ei/la rector/a de la URV.

9.2. - E¡ presldent exeeytítí del Paíronat exerceix regutarment, per rao de! seu carree, la
representado jnstitucional de la Fundsció davant de tercers, en totes Íes actuacions que hagi de
reafitzar 1'órgan cot-legfat, que no tinguin la condició d'indelegables, i que no hagin estat
delegadas expressament en un aitre deis órgans de díreccló o d"administracia de la Fundació.

9. 3. - A mes, corresponen ai president exeeytíu del Patronat, a títol enunciaíiu, les funcions
segQents:
a) Presidir, suspendre i aixecar les sessSons del patronat, aixi com dirigir
les deliberacfons i decidir els empats amb el seu vot diriment
b) Aquellos aftres que 1¡ siguin expressament encomanades peí Patronat.

Seté.- Aprovar (a modiflcació de 1'article 11, essent:

TEXT VIGENT:

Artfcte 11: La Secretaria

11. 1. - El secretan dei Patronaí, que podrá no ser membre d'aquest órgan, cas en el qual actuará
amb veu pero sense vot, será etegit peí Patronat a proposta del President,

11. 2. - Corresponen si secretari, a tfto! enunciatiu, les funcions següents:

a) convocar en nom del seu presictent executiu al Patronat i ais reslants órgans de la Fundacio
deis quals n'ostenti la Secretaria, d'acord amb els presents Estafuts.
b) estendre Íes actes de les reunions, que serán signades després de la seva
aprovacíó peí president executiu i el propi secretan.
c) expedir les certificacions oportunes dets acords adoptats i del contingut deis Ilibres i !a
documentado comptable i constitutiva de la Fundació amb el vist i ptau dei presidentexecuíiu. Al
lllbre cfactes s'hi ha de fer constar els assisteñts a cada reunió, la forma i el resuitat de les

votactons i et text literal deis acords que s'h¡ adoptin.

TEXT MODIFiCAT:

Articfe 11: La Secretaria

11. 1. - El secretan det Patronat, que podrá no ser membre d'aquest órgan, cas en el qual actuará
amb veu pero sense vot, será eiegit peí Patronat a proposta del President.

11.2. - Corresponen al secretan, a títoi enunciatíu, les funcions segQents:

a) convocar en nom del seu president exesytttí ai Patronat il ais resíants órgans de la Fundació
deis quals n'ostenti: la Secretaria, d'acord amb els presents Estatuts.
b) estendre les actes de les reunions, que serán signades després de la. ssva
aprovació peí president execut.iu j ei propi secretan.
c) expedir les certifteactons oportunes deis acords adoptats i de! contingut deis Itibres i la
documentado comptable i constitutiva de ia Fundado amb el visí i plau del president ̂ «esutítí. Al
llibre d'actes s'hi ha de fer constar eis assistents a cada reunió, la forma i ei resultat de les
votacions i el texí literal deis acords que s'hi adopün.

Vuité. - Aprovar la modificació cíe Carticle 12, essent:
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TEXT VfGENT:

Artfcle 12: Sessions i convocatoria

12. 1. - El Patronat es reuneix en sessió ordinaria, com a mínim dues vegades fany i, en sessió
extraordinaria, sempre que ei seu presidení executiu ho cregui oportü, per jnjciativa propia o a
petició d'una quarta pari: deis seus membres. En aqyest darrer cas, la reunió s'haurá de fer en
el termini de 30 dies a comptar de la sol-licitud. Aquesta sol-licitud s'haurá d'adre5ar at president
i haurá dlndicar els assumptes a tractar.

12. 2. - Les convocatóries s'han de fer per escrit amb 1'ordre del día i ta documentació annexa
corresponent i $'han de notificar a cadascun deis membres amb una antelació mínima de set
dies, llevat que es tracti de casos d*urgiénc¡a en qué caldrá fer-la amb un mínim de vint-i-quatre
hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat 1'ordre del dia, el Patronat haurá
d'apreciar per majoria absoluta deis membres presents, ¡"existencia de la urgencia i, si aquesta
no s'estímés, es convocará una nova sessfó per procediment ordinari. La noíificació de fes
convocatónes pot ser efectuada per rnltjans telemátics i a aquests efectes els membres de!
patronal facilitaran a ia Fundació la seva adrepa electrónica,

12. 3. La convocatoria s'haurá de reaiitzar per quaisevo) mitjá que deixi consíánda de (a seva
recepció, i s'adrepará ai domicifi que cada patró tingui regisírat en els arxius de la Fundació. La
comunicació de les convocatóries pot ser efectuada per mitjans telemátics i a aquests efectes
efs membres dei Patronat faciiitaran a la Fundsció la seva adreya electróntca,

12.4 El Patronal es pot reunir, quan escaigui, mitjangant vjdeoconferéncJa, mulíiconferéncia o
quatsevol altre sistema que no imptiqui la presencia física deis membres del patronat. En aquests
casos es necessarf garantir Ja identificació de tes persones que participen en la reunió, ia
eontínultat de la comunicació, la possibilitat dlnten/enir en les seves delíberadons, 1'emisstó de
vot i la constancia de la seva recepció i autenticitat. La reunió s'ha d'entendre celebrada al iloc
on es trobi e¡ president o presidenta. En ¡es reunions virtuais s'han de considerar assistents
aqueiles persones membres de! Patronat que hagin participat en ¡a multiconferéncia o qualsevoi
altre sistema que no impliqui ¡a presencia ffsica deis membres del patronat.

TEXT MODIFICAT;

Article 12: Sessions i convocatoria

12.1. - El Patronat es reuneix en sessló ordinaria almenys una vegada a fany, i obligatóriament
durant el primer semestre de 1'any natural amb la fmstitat <i'aprovar eis comptes anuals de
1'exercicj anterior, eem a mínim-4yes vegades ^asy-4,. Així mateix, es reuneix en sessió
extraordinaria, sempre que e! seu presldent exesyt.ití ho cregui oportú, per iniciativa propia o a
petició d'una quarts part deis seus membres. En aquest darrer cas, la reunió s'haurá de fer en
el termini de 30 dies a comptar de la sol-lidtud. Aquesta sot-lícitud s'haurá d'adreyar al presidení
i haurá d'indicar els assumptes a tractar.

12. 2. - Les convocatórjes s'han de fer per escrit amb l'ordre del dia i la tíocumenfació annexa
corresponertt i s<han de notificar a cadascun deis membres amb una anteiació mínima de séí
d»es. llevat que es tracti de casos d'urgéncia en qué caldré fer-la amb un minim de vint-j-quatr®
hores d'antic¡pació. En aquest cas, una vegada considerat 1'ordre del üia, ei Patronat haurá
d'apreciar per majoria absoluta deis membres presents, 1'exjsténcia de ¡a urgencia i, si aquesta
no s" estimes, es convocará una nova sessió per procediment ordinari. La notiflcació de les
convocatóries pot ser efectuada per mitjans tetemátics i a aquests efectes els membres del
paíronat facilitaran a la Fundació la seva ádrela etectróniica.

12. 3. La convocatoria s'haurá de realitzar per qualsevol mitjá que deixi constancia de la seva
recepcló, i s'adre?ará al domiciti que cada patró tíngui registraí en e¡s arxius de la Fundació. La
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comunicació de les convocatóries poí ser efectuada per mitjans telemátics i a aquests efectes
els membres del Patronat facilitaran a la Fundado la seva acfrega eiectrónica.

12.4 El Patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjanyant videoconferéncia, rnuilticonferéncja o
qualsevot altre sistema que no impiiqui la presencia ffsica deis membrss del patronat. En aquests
casos es necessari garantir la identificació de tes persones que participen en ta reunió, la
continuTtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir sn ¡es seves deliberacions, 1'emissió de
vat i la constancia de la seva recepció i autenticitaí. La reunió s"ha d'entendre celebrada al lloc
on es trobi el president o presidenta. En tes reunions virtuats s'han de considerar assistents
aquelles persones membres del Patronat que hagin participat en la multiconferéncia o qualsevol
altre sistema que no impliqui la presencia física deis membres del patronat.

Nové. - Aprovar la modificació de 1'article 13, essent:

TEXT VIGENT:

Articte 13: Adopció d'acords

13. 1. - Per adoptar acords es rieeessária, com a mínim, la presencia de la meitat mes un deis
membres del Patronat. Els scords, llevat deis casos contemplats a 1'apartat següent, s'han
d'adoptar per majoria cié vots, a rao d'un vot per cada patró assistent a les reunions. En supósits
d'empat, el vot del president executtu té valor diriment.

13. 2. - Per a 1'adopció d'acords del Patronat sobre la modificado deis Estatuts, 1'aprovació del
baian^ i el compte de resuftats, la memoria de 1'exercid, el pressupost i la designado de nous
patrons i deis membres de la Comissió executiva, caldrá e! vot favorable de ta majoria absoluta
deis membres del Patronat. Quan la modificació deis estatuts faci referencia al contingut de
1'article 3, es necessitara unanfmjtat. L'adopció de dedaracions responsables peí patronat ha
d'esser acordada amb el vot favorable de dos tergos del nombre total de patrons sense computar
els que no puguin votar per rao de conflicte d'interessos amb la Fundació.

13.3.- No es podran prendre acords váiids respecte de nous assumptes no indosos en 1'ordre del
dia, llevat que a la reunfó hi siguin presents tots els membres de! Patronat i ho consentin
expressament la majoria. Tampoc no es podran prendre acords válids sobre aqueils assumptes
en reladó amb els quals no s'hagi distribun amb 1'anteEació indicada a farticie anterior la
documentació corresponent, Itevat que tots els membres de! patronat assistents a ¡a reunió ha
consentin expressament

13. 4. - L'acía de les reunions dei Patronat s'aprovará al final de la reunió o a la segQent.

13. 5. - Es poden adoptar acords, també, mitjansant 1'emissió del voí per correspontíéncia postaí,
comunicació telemática o qualsevo! aitre mitjá ssmpre i quan quedin garantits els drets
dlnformació i de vot, que quedi constancia de la recepdó del vot i que se'n garanteixi
1'autentldtat. En aquests casos s'entén que ['acord s'adopta al iloc del domicili de la Fundació i
en la data de recepció del darrer deis vots válidament emesos

TEXT MOOIFICAT:

Article 13: Actopció d'acords

13. 1.- Per adoptar acords es necessária, com a minim, la presencia de la meitat mes un deis
membres del Patronat. Els acords, llevat dets casos contempláis a fapartat segQent, s'han
d'adoptar per majoria de vots, a rao d'un vot per cada patró assistent a les reunions. En supósits
d'empat, el vot del president executiu té valor diríment.
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13. 2. - Per a 1'adopció d'acords del Patronat sobre la modificado deis Estatuís, 1'aprovació del
balan? i el compte de resultats, la memoria de 1'exercici, el pressupost i la designació de nous
patrons i deis membres de la Comissió executiva, caldi^ ei vot favorable de la majona absoluta
deis membres de! Patronal. Quañ la modificado deis estatuts faci referencia al contingut de
1'artide 3, es necessitará unsnimitat. L'adopc¡ó de deciaracions responsables peí patronat ha
d'esser acordada amb el vot favorable de dos tercos del raombre total de patrons sense computar
els que no puguín votar per rao de conflicte d'interessos amb la Fundactó.

13. 3. - No es podran prendre acords válids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del
día, flevat que a ¡a reunió hi siguin presents tots e!s membres del Patronat ) ho consentin
expressament la majoria. Tampoc no es podran prendre acords váiids sobre aquells assumptes
en retado amb els quals no s'hagi distribun amb fantelació indicada a 1'arttcle anterior la
documentació corresponent, tlevat que tots e!s membres dei paíronat assistenís a ¡a reunió ha
consentín expressament.

13. 4. - L'acta de les reunions dei Patronat s'aprovará ai flnai de la reunió o a la següent.

13. 5. - Es poden adoptar acords, fambé, mitjañ$ant 1'emissiQ del vot per correspondencia postal,
comunicado telemática o qualsevol altre mitja sempre i quan quedin garantits els drets
dtnformactó i de vot, que quedi canstáncia de la recepció dei vot i que se'n garanteixi
1'autenticitat. En aquests casos s'entéft que facord s'adopta a! lloc det domicili de la Fundació i
en la data de recepció del darrer deis vots válidament emesos

Dése. - Aprovar la modificado de 1'article 14, essent:

TEXT VIGENT:

Articie 14: Funcions del Patronat

14. 1. - El PatFonat, en 1'exercici de les seves funcions i a títol merament enunciatiu, li competeixen
expressament;

a) Realitzar tota mena d'acíes i de negocis jurídics, tant d'administrac>6 com de rigorós cfomini,
sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes
en aquests Estatuts i en la legisfació vigent. En conseqaéncía, pot acceptar les adquisicions de
béns o de drets per a la Fundació i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a ¡'aciquisició,
la possessió, )'admlnjstració, 1'alienació i el gravamen sobre faéns mobles i immobles, fins i tot els
que fan referencia a la constitució, la modificació i ia cancel-lacio totat o parcial d'hipoteques,
redempció i alliberament de drets reais i aEtres acíes de domini.
b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i utilitat, t qualsevol altres productes o
beneficis derivats deis béns que integren el patFimoni de la Fundaaó i deis rendimente obíinguts
en el desenvolupament deis seus fins.
c) Efectuar eis pagaments que calgui i els de les despeses necessáries, per a 1'administració,
funcionament i ¡protecció de! patrimoni i de fes rendes de ía Fundado.
d) Reaiitzar tota mena d'operac¡ons amb caixes i bañes, inclós el Baoc d'Espanya, t d'a!tres
entitats flnanceres i bancáries de crédit i esfalvi, tot obrint, seguint i cancel-lant comptes corrents
d'estafvi i de crédit; subscriure tota mena tíe contractes de crédit i dipósit en metál-iic, de valors i
Itnposfcions a termlni, així com subscriure la djsposfció de tota mena d'operaaons de crédit i
préstec.
e) Definir els programes d<actyació de la Fyndació, aprovar el pressupost d'jngressos i de
despeses corresportent a cada exereici i la seva liquidació i aprovar les memóries, inventarfe,
balangos i estats de comptes.
f) Aprovar els convenís que formatitzi la Fundado amb aitres entitats publiques i privades.
g) Contractar el personal docent, investigador, directiu. técnic, admjnistratiu o auxiliar que calgui
per a! desenvolupament de les fjnalitats fundactonals.
h) Escoilir i contractar, si s'escau, el director i 1'administrador general i ffxar-ne fes retribucions,
aix! com atorgar-los poders notarials per al desenvofupament de Íes seves funcions.
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i) Designar el secretan de( Patronat. a proposta del president executiu, el qual poí ésser o no un
deis membres del Patronaí.
j) Modificar, si s'escau, els Estatuts, per majoria absoluta deis seus membres, d'acord amb ies
seves própies previsions dins del msrc de ia Ltei.
k) Interpretar aquests Estatuís i aprovar els regfaments complementaris que sjguin pertinents,
d'acord amb la legistació vigent.
I) Representar la Fundado judteiaiment i extrajudicialment.
m) Qualsevol altra fundó no expficitada anteriorment que se It atribueixi per aquests Estatuís o
que es derivi de tes funcions de govern de la Fundado que corresponen al Patronat.

1¡ 4.2.-El Patronatpoí delegar les sevesfacultats en el director o 1'administrador general i nomenar
apoderats generáis o especiáis amb funcions ¡ responsabiiilat mancomunades o soiidáries. No
son delegables, ni poden ser objecte d'apoderament. 1'aprovacjó de comptes, la formutació de
pressupostos, 1'alienació i el gravamen de béns immobles i deis valors mobiliaris no cotítzats en
borsa, ni attres béns que foímin part del fons fundacionaf, 1'adiopció i formalització de declaraeions
responsables ni quaisevo) aitre acte que requereixi 1'autorització o aprovació del Protectorat o
1'adopció i formalització d'una declarado responsable.

14.3,- El Patronal aprova anuatment els programes d'ac{ivitats i els objectius generats de la
Fundació i, a aquest efecte, elabora un document en el qyai es palesa la relació d'objectius i el
seu contingut económjc, sempre d'acord amb tes seves disponibiiitats pressupostáries, que han
de quedar reflectides en el pressupQst corresponent.

TEXT MODÍFfCAT:

Article 14: Funcions del Patronat

14. 1. - El Patronat, en 1'exercici de ¡es seves funcions i a titol merament enundatiu, jj compeíeixen
expressament:

a) Realitzar tota mena d'actes i de negocis jurídics, tant d'administració com de rigores domini,
sobre tota mena de béns mobles, immobles i valore, sense aftres formalitats que les establertes
en aquests Estatuts i en la legislació vigent. En conseqüéncia, pot acceptar les adquisicions de
béns o de drets per a ¡a Fundado i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a ?'adquEsfC¡ó,
la possessió, ¡'administrsció, ¡'aiienació i el gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot eis
que fan referencia a la constitució, la modificado i la cancel •lacio fotai o parcial d'hipoteques,
redempció i aiiiberament de drets reafs i altres actes de domini-
b) Cobrar i percebre rendes, fruits. diviáends, interessos i utilitat, i qualsevol altres productes o
beneftois derivats deis béns que integren el patrimoni de ta Fundado i deis rendiments obtínguts
en e! desenvolupament deis seus fins.
c) Efectuar els pagaments que caigui i eis de les despeses necessáries, per a
¡'administració, funcionament i protecció dei patrimoni i de les rendes de la Fundació.
d} Realitzar tota mena d'operacions amb caixes i bañes, indos el Bañe d'Espanya, i d'altres
entitats financeres i bancáries de créditi estaivi, totobrint, seguinti cancel-iantcomptescorrents
d'estaiv¡ i de crédit; subscriure tota mena de contractes de crédií i dipósit en metál-Iic, de vators i
imposicions a termini, així com subscriure la disposicfó de tota mena d'operacions de crédit i
préstec.
e) Definir ets programes d'actuaci6 de la Fundactó, aprovar el pressupost d'ingressos i de
despeses corresponent a cada exerdci i la seva lk|uidació i aprovar les memóries, ¡nventaris,
batanaos i estats de comptes.
f) Aprovar els convenís que formalitzi la Fundació amb altres entitats publiques t privades.
g) Estabiir la política de recursos humans, que inclou la selecció, la contractadó, el rég¡m
retributiu, i també Íes condicions en qué ha de desenvolupar llurs activitats. 1'aprovació ele ta

,4-^).-?é@iss-<:et4butí. y- -.tí^-p®t&eHa)-4osent-inve8tigador, difeottu, ' técnfc, adminisíratiu
©"auxiliar quo eaigu¡.p0 F."ai.. dos©Fivolupantent de (es fínalitats ¡fundaoion8te~

h) Designar, nomenar-o contractar, Contractar, si s'escau, et director i i'admin¡stracfor general i
fixar-ne les retribucions. així com atorgar-ios poders notaríais per al desenvolupament de les
seves funcions.
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i) Designar el secretan del Patronal, a proposta del president exeeütiu, el qual poí ésser o no un
deis membres del Patronat,
j) Modificar, si s"eseau, els Estafuts, per majorla absoluta deis seus membres, cfacord amb Íes
seves propios prevjsions dins del marc de la Llei.
k) Interpretar aquests Estatuís i aprovar eEs reglaments coinplementarjs que siguin pertinents,
d'acord amb la iegislació vigent.
1) Representar la Fundació judicislment i extrajudjcialment.
m) Qualsevol altra funció no expficitada anteriormeñt que se li atrtbueixi per aquests Estatuís o
que es derivi dle tes funcions de govern de Sa Fundació que corresponen al Patronat.

14.2.- El Patronal pot delegar ¡es seves facultáis en el dtrector o ['administrador general j nomenar
apoderáis generáis o especiáis amb funcfons i responsabilltat mancomunades o solidáries. No
son delegabtes, ni poden ser objecte d'apoderament; 1'aprovació de comptes, la formutacfó de
pressupostos, 1'aitenació i ei gravamen de faéns immobies i deis valors mobitiaris no cotitzats en
borsa, ni altres béns que formin part del fons fundacional, 1'adopció i formalització efe detíaracions
responsables ni qualsevol altre acte que requereixi 1'autorteació o aprovació del Protectorat o
1'adopció i formalització d'una declaració responsable.

1^4.3. - E! Patronat aprova anuaiment els programes d'actJvttats i els objectíus generáis de la
Fundado i, a aquest efecte. elabora un document en el qual es palesa la refació d'objectius i el
seu contingut económic, sempre d'acord amb les seves disponibiiitaís pressupostáries, que han
de quedar reflectides en ei pressuposí corresponent.

Onzé.- Aprovar ¡a modificació tíe 1'artjcle 15, essent:

TEXT VIGENT:
Article 15: El Con se II Cientific

151. - El Conseli Cientific es 1'drgan assessor ctei Patronat peí que fa a llorientació científica de

la Fundació i i'órgan avaluador de les seves activttats.

15.2. - Está format peí director de la Fundació i per un máxim de 6 membres, escollits entre
persones de prestigi i competencia reconeguda especialment en 1'ámbit de les disciplines
dedicades a festudi de 1'EvoluciÓ i del Comportament Humans, Son designats i revocats
lliurement peí Patronat que n'haurá de determinar a mes, si es e¡ cas, les dietes d'assisténcia a
les reunióos i honoraris pels trebails técnics que els sigujn encarregats.

15. 3. - El Consell Cientffic es reuneix sempre que ho soll-iíciti el president executiu deE Patronat,
ef Patronal o el director, efs qyafs, a mes, poden sol-licitar 1'assessorament individua! deis vocals
assessors. També poden ser requerits per assistir a ¡es reunions de! Patronat, amb veu i sense
vot, d'acoFd amb la finaljtat d'assessorament que seis pugui encomanar. En tot cas, ei Conseii
Cjentíftc será convocat peí President executiu, si mes no, una vegada 1'any. Et Consell CJentíflc
determinará ei seu propi régim d'adopcíó d'acords.

TEXT MODIFICAT:
Article 15: El Consell Científíc

15, 1. - Ei Consel! Científic es l'órgan assessor del Patronat pet que fa a 1'orientació cienVfica de
Sa Fundació ¡ 1'órgan avaluador de. les seves activitats.

15.2.- Está format pet-4{F8Gtor.-tite—la-Fundaeíó-í per un máxim de 6 membres, escoliits entre
persones de prestigi i competencia reconeguda especialment en fámbit de les disciplines
dedicados a i'estudi de CEvolucÍó i del Comportament Mumans. Son designats i revocats
fliurement peí Patronal qye-<:>4:(aürá-tíe-d®terFn<naF-a-ffiés, ®i-és..ot.. 6as, -tes-diete&-tf^s®t!
les r®unions-i."honoFaFts"po(&-t-Febatls". t;6sCTi©&-qü©-e)&..síguin-en.©aFFBgat. &-
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15,3.- El Consell Científic es reuneix sempre que ho soi-liciti el prestdent exeeutiy del Patronat,
el Patronal o e) direclor, els quals, a mes, poden sol-licitar 1'assessorament individua! deis vocals
assessors. També poden ser requerits per assistir a Íes rsunions del Patronat, amb veu i sense
vot, d'aGOfd amb la fínalitat d'assessorament que se'fs pugui encomanar. En tot cas, el Consell
Científic será convocat peí President exeeutíu, si mes no, una vegada 1'any. E) Consell Científjc
determinará el seu propi régim d'adopció d'acords.

Dotíé.- Aprovar la tnodmcacló de 1'article 16, essent:

TEXT VIGENT:
Article 16: El director

16. 1-- Corresponen al director totes aquelfes funcions conduents a l'tmpuls, ia promoció i el
desenvoiupament deis objectius de flnstítut i, amb carácter merament enunciatiu, li competeixen
expressament:

a) estabiir els objectius especlfics de les actuacions de la Fundació linstitut Cátala de
Paleoecologia Humana f Evolució Social (IPHES). en comptiment del
programa d'activitats i deis objectius genérate aprovats peí Pafronat.
b) elaborar el programa anual d'aGtJvitats de la Fundació per a ta posterior aprovació del
document per parí del Patronal.
c) proposar al Patronat e!s convenís de col-laboració o altres instruments d® cooperació que la
Fundado puguf establir amb altres centres de recerca nacionats o estrangers.
d) dirigir les actuacions encamlnades a i'obtenci6 de recureos necessaris perqué es puguín dur
a terme ets objectius de ta Fundació.
e) dirigir, organitzar, gestíonar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació,
d'acord amb les directrjus del Patronat.

f) Informar el Patronat dei desenvolupament de les activftats i programes de recerca de la
Fundacio i exercir les funcions que li siguin encomanades o delegades per aquest
g) dirigir els procediments de selecció per a ta contractació de! personal dentific i técnic de la
Fundactó, o per a 1'acceptacJó de 1'adscripció del personal científic i técnic d'altres institudons a
la Fundació.
h) promoure la formado del personal científic i técnic de la Fundado.

16. 2. - El director podrá assistir a les reunions del Patronat. quan se'l convoqui, amb veu i sense
vot. El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que
consideri convenients per a! millor exercici de !es seves funcions.

TEXT MODIFiCAT:
Article 16: El director

16. 1.- Corresponen a) director totes aquelles funcions conduents a 1'impuis, la promocio i el
desenvolupament deis objectius cientifics i de gestió de 1'lnstítyt i, amb carácter merament
enunciatiu, 1¡ competeixen expressament:

a$ estabtir els objectíus especffics de les actuacions de la Fundado Institut Cátala de
Paleoecotogia Humana i Evofudó Social (IPHES), en compfiment del
programa d'activitats j deis objectius generáis aprovats pe! Patronat.
b) elaborar el programa anual d'activ¡tats de la Fundació per a la posterior aprovació del
document per part del Patronat.
c) propasar al Patronat els convenis de coi-laboració o altres instruments de cooperado que la
Fundado pugui establir amb altres centres de recerca nacfonals o estrangers.
d) dirigir les actuacions encamtnades a 1'obtenGió de recursos necessaris perqué es puguin dur
a terme eis objectius de la Fundado.
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e) dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació,
tfacord amb ies djrectrius dei Patronat.
f) Informar el Patronat del desenvolupament de les aotivjtats i programes de recerca de la
Fundado i exercir (es funcions que fi siguin encomanades o defegades per aquest.
g) Exercir les funcions de selecció, contractació, direcció, gestió i supervisió diagH—eis
pFeeetíim&Rte-^i-e-seleseié-peri a ia contyaetae.f® del personal cientific i técnic de la Fundació, i

autontzar s-per-a-feeseptegié-áe 1'adscnpció del persona! dentffic J técnic d'aitres Institucions a
¡a Fundació.

h) promoure la formació de! personal cientific i técnic de la Fundació.

16. 2. - Et director podrá assistir a les reunions de! Patronaf, quan se'l convoqui, amb veu i sense
vot. El patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que
consíderi convenients per af mitlor exercici de les seves funcions.

Tretzé.- Aprovar ¡a modificació de 1'article 17, essent:

TEXT VIGENT;

Article 17: L'Administrador general

17. 1.- La direcdó administrativa de la Fundado correspondrá a un Administrador genera!,
contractat peí Patronat, d'acord amb les condicions qiue coñsideri eseaients t que ffguraran en eE
corresponent contráete.

17. 2. - L"administrador general disposará de 1'oportuna escriptura de poders que tegitimii tes seves
actuacions amb tercers; respondrá peí seu carree i gestió tiavant del Patronat i podrá assistir a
!es reunions d'aquest órgan, quan se'l convoqui, amb veu E sense vofc

17.3. - En cas de que e! Patronal decidis no nomenar cap administrador, les seves funcions i la
direccjó administrativa serán realitzades peí Director de la Fundació, apoderat cortvenientment.

TEXT MODIFICAT:
Arttde 17: fAdministrador general

17. 1.- La direcció administrativa de la Fundació correspondrá a un administrador generai,
contractat peí Paíronat, d'acord amb les condicions que consfderi escaients 1 que figuraran en ef
corresponent contráete.

17.2. - L'administrador general disposará de 1'oportuna escriptura de poders que iegitimi ¡es seves
actuacions amb tercers: respondrá peí seu carree i gestio davant del Patronat j podrá assjstir a
les reunions d'aquest órgan, quan sel convoqui, amb veu i sense vot.

-! 7. 3 A fadrntnisírador general li correspon 1'autorit.zació o el reconetxement de compatibilftats del
persona! de la Fundació, í totes aqueiles funcions que ti delegi el dfrector/a.

17. 4 3. - En cas de que el Patronat decidís no nomenar cap administradof, jes seves funcions i la
direccfó admjnistratíva serán reaiitzades peí Director de la Fundacid, apoderat convenientment.

Catorzé. - Aprovar Ea niodlficació de 1'article 23, essent:

TEXT VIGENT:

Article 23: Pressupost i régim comptable
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23. 1.- Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos j despeses per a 1'exercici següent;
dins els sis mesos seguents a ia data de tancament de l'exerc(ci, signat pe) secretari amb el vist
i plau de! president executíu i el Patronat 1'haurá d'aprovar.

23.2 .- Ef pressupost anuat de la Fundació será preparat per i'administrador general, en cas de
que existeixi, i presentat at Patronat per a la seva aprovació al menys amb quinze dies d'antetaci6
a la data iímit conforme a la normativa en vigor. En cas de que el Patronal no decidís nomenar
cap administrador , el Pressupost será elaborat pe) director de la Fundació, apoderat
convenjentment. en e!s terminis que resuitin preceptíus j. en tot cas, amb antelació a 1'inici de
1'exercici pressupostat.

23.3.- El pressupost es podrá confeccionar per Programes d'Actuactó, tants com desenvolupi ia
Fundado i, en tot cas, separant clarament el Programa de Recerca i el Programa Docent, dei
Programa de Transferencia, en e! que es poden recoifir operacions de naturalesa mercantil i
tinancera per les que es rebin remuneracions, d'acord amb 1'ordenament jurídic que siguí
d'aplicact6.

23. 4. - En 1'estat dlngressos s'mclouran toís e(s que tingui previst rebre la Fundado per qualsevol
cancepte i en el de desposes es diferenciará entre els corresponents a la gestió i administració,
els previa per Jnversions i miliares ordináries del capital i bens de la Fundació i els destínats a)
compliment deis seus fins.

23.5.- Efs rendlments derivats de! Programa de Transferencia podrá ser transvasa!, per acord del
Patronal, ais aitres dos Programes, pero mal a 1'inrevés.

23.6- L'exerdci económic es anua!, s'in¡ciará l'1 de gener i es (aneará e! 31 de desembre de¡
mateix any. Et primer exercid económic comentará en la mateíxa data cfinscripció definitiva en
e! Registre de Fundacions de ¡a Generalitat de Catalunya i finaiitzará el 31 de desembre següent

23.7,- La Fundado ha de portar, almenys, el llibre diari, el ilibre inventari i de comptes anuals i el
llibre d'actes, d"acord amb ¡es prescripcions establertes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre
tercer del Codf civil de Catalunya, relatiu a ies persones jurídiques i la restan» normativa que 1¡
siguí d'apt¡cació,

23. 8. - La presentació deis comptes al protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar
de 1'aprovacló, per mitjá deis documents tnformátics gsrantits amb les corresponents signatures
electróniques reconegudes.

TEXT MOOÍFÍCAT:

Article 23: Pressupost S régim comptabte

23. 1. - Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos J despeses per a 1'exercici segQent;
dins els sis mesos segQents a la data de íancament de 1'exercicj, signat pe) secretan amb e! vist
i ptau del president exseytíu i e¡ Patronat !'haurá d'aprovar.

23.2 .- El pressupost anua! de la Fundació será preparat per 1'administrador general, en cas de
que existelxi, i presentat al Patronal per a la seva aprovació a! menys amb quinze dies d'anteladó
a ia data tímit conforme a la normativa en vigor. En cas de que el Patronal no decidís nomenar
cap administrador , ei Pressupost será elaborat peí director de !a Fundacio, apoderat
convenientment, en els terminis que resultin preeeptíus 1, en tot cas, amb antelació a Flnici de
1'exercici pressupostat.

23.3. - E! pressupost es podrá confeccionar per Programes d'Actuac¡ó, tants com desenvolupi la
Fundació i, en tot cas. separant ciarament el Programa de Recerca i el Programa Docent, de)
Programia de Transferencia, en e! que es poden recoHir operacions áe naturalesa mercantil i
financera per les que es rebin remuneracions, d'acord amb 1'ordenament jurfdic que sigui
d'aplicació.
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23.4. - En 1'estat d'ingressos s'tnclouran tofs els que tingu» previst rebre ia Fundado per qualsevol
concepte i en el de despeses es diferenciará entre eis corresponents a la gestió i administraetó.
els previs per inversions i miljores orciináries de! capitai I bens de la Fundació i e¡s destinats al
compliment deis seus fins.

23. 5. - E!s rendiments deriváis del Programa de Transferencia podrá ser transvasat, per acord del
Pafronat. ais altres dos Programes, pero mai a 1'inrevés.

23.6- L'exercíci económic es anual, s'miciará l'1 de gener i es tancará el 31 de desembre del
mateix any. El primer exercici económic comengará en la mateixa data d'inscripció deflnitiva en
el Registre de Fundacfons de la Generaiitat de Catalunya f finalitzará et 31 de desembre següent

23. 7. - La Fundació ha de portar, almenys, el ¡libre diari, el lllibre inventarf J de comptes anuats i el
lltbre d'actes, d'acord amb les prescripdons establertes a la Lie» 4/2008, de 24 d'abril, de! Llibre
tercer del Codi civif de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la rsstant normativa que li
siguí d'aplicactó.

23. 8. - La presentado deis comptes al protectoraí s'ha de fer en el termtni de trenta dies a comptar
de 1'aprovaaó, per mitjá deis ctocuments fnformátics garantíts amb les corresponents signatures
electróniques reconegudes.

Quinzé.- Aprovar la inodificació de )'article 26, essení:

TEXT VIGENT:
Article 25: Extinció

25. 1. - La Fundacíó es, per la seva naturalesa, permanent. S'extíngirá, pero, per la pérdus totat
deis seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats fuñdactoñate, per 1'absorció o
la integrado que resulti d'un procés de fusió amb una Fundació o mes d'una i si es e! cas, per
tes restants causes enumerades a farticle 335-4 de la Llel 4/2008, de 24 d'abri!, del Llibre tercer
del Codi civil de Cataiunya, relatiu a !es persones jurfdiques. amb 1'acord motívat del Patronat
pres per tots els patrons, ratificat peí Protectorat, Per dyr a terme I'extinci6 s'haurá de formalitzar
el document administraíiu corresponent, que haurá de ser aprovat peí Proíectorat.

25.2. - En cas d'ext¡nció, els béns sobrers, un cop satisfets els deutes, serán ctestirtats peí Patronat
a la Generaiitat de Catalunya perqué reverteixin en benefici de la recerca i de la ciencia, en una
entitat de les que estableix rarticte 335-6. 2 de la Llei 4/2008 de 24 d'a.brii, de! Llibre tercer del
Codi civii de Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques, tenint sempre preferencia la URV en la
titularitat cfels béns fisics d'objecte docent ( de recerca en tant que membre fundacional i havent
de revertir a fAdministració de fa Generalitat, com a minim, la part del patrimoni resultant de ia
iiquidació que resulti proporcional a ¡es transferéncies, donacions i aportacions que aquesta hagi
realitzat.

25.3. - La fusió de la Fundado requereíx 1'acord motivat del Patronat de totes tes fundacions
interessades, 1'aprovació del Protectorat, la formafit^adó en escriptura pública i )a inscripció en
el registre de Fundacions.

TEXT MODIFICAT:
Articie 25: Extinció iíquidació

25. 1. - La Fundado es, per la seva naturatesa, permanent. S'extingirá, pero, per la ¡pérdua tota!
deis seus béns o per la impossibilftat d"acomplir les seves finailitats fundacionals, per 1'absorció o
la integració que resulti d'un procés de fusíó amb-una-Ftíftáeició o mes d'una !. si es el cas, per
les restants causes enumerades a )'articte 335-4 de la Llei 4/2008. de 24 á'abril, del Llibre tercer
del Codi Givil de Catalunya, relatiu a les persones juricfjques, amb 1'acord motivat de) Patronat
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pres per tots sis patrons, ratificat peí Protectorat, Per dur a terme 1'extinció s"haurá de formatitzar
ei document administratiu coFresponent, que haurá de ser aprovat peí Protectorat.

25.2.-6n-6a&-á;extme<é-eí6-bé(ts-s»fe>Fers, un. cep^afefets oís-tíeutes,lll&et:an-áe8íjrtats pei PaiFüftat.
a la-QeneFalitat-áe-Gatafynya-perqué revortcixin en benefici de la recerca i de la eiéncja, en una
entítat-tíe-lesl.. qlue-estate<etií-terttete-3Sé-@-3-de-la- l-loi- 4/20¡0& -de -24 -£i'abftí-á®)-y(tere~tef®ei-deí

Co^-sivU-^e-Gatatüffya-fetefJtí-at-les-pereones jurfdiquss, tenint sempre preferencia-la •URV-e«-te
tftyf&ritaí d6!BI ¡feéF>frfíste&-4'«fejecte docent4-tíe-«:6Ger<6a-. 6»4a<;tt-^¡'ye-»:»;>emfefe-fctntías»8Ral+tovent
de revertir a 1-AámíRfetrasÍó-d® lo Ganoralitat, com a mfnim, !a port def-patmne«wesüítaRWe4a-
tiquteiaeiá-qtíe-fesutepFepoFefena! a les fransferénoies, doHaei9«:»s^4-apef:ta®t©(;>&-qye-aqyes{a-bagí

L'extinció de (a Fundado determina la cessia giobai de tots eis actius i ets passius, la qua! s'ha
de dur a terme peí Patronat, o per les persones liquidadores que aquest nomeni expressámení a
aquests efectss o, si s'escau, peí Protectorat. Aquesta cessió es destinará a les entitaís que
estableix (a Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer de! Codi civil de Catalunya, relatíu a les
persones juridíques.

25.3. - ^a-^us№-4e-ia-f:'un4actó rQquereix 1'acord motivat dei P:atF&nat-^e-tet©s-te&-ftí«daeiafí-&
isaáeSi-F-apFevaeJé-á&t-P-r-eteGterat, la formaKtaas»©-eH-e. seRpt'w:a-póNtea4-la-w»s6ffpeíé~en-

eí registre de F^wteefWt-s-
En e¡ cas de IJquidació deE patrimonj. caldrá procedir a !a liquidacjó deis actius i els passius,
havent de revertir a ¡'Administració de Sa Generalitat de Catalunya, a 1'Ajuntamerrt áe Tarragona
i a la Universjfat Rovira í Virgili. com a mínim, la part del patrimoni resultant de !a ijqujdació que
resulti proporcional a les transferéncies. doñacions i aportacions que aquests hagin realitzat i
donar els havers que restin 1'aplJcació establerta en ¡'apartaí anterior

Setzé. - Aprovar la modificacio de Carticle 26, essent:

TEXT NOU:

Article 26. La fusió i 1'escissSó

26. 1 La decisió de fusió, requereix ¡'acord motivat i per majoria de dos tercos dei Patronat i també
requereix facord motivat del Patronat de totes les institucions interessades, aixf com 1'aprovació
del Protectorat.

26. 2 facord d*esdss¡ó de fa Fundado, totai o parciai, s'adoptará només per donar millar
compfiment a les finalitats fundacionals. 1 es pendra per majoria de dos íergos i motivada peí
Patronal, amb 1'aprovació de! Protectorat

26. 3 La fusió i escissió han de respondre a la conveniéncfa de compiir millor eis fins furidaciortais
i només es podran fer quan no consíi la voluntat contraria del fundador.

Disseté. - Aprovar la modificació de 1'antSc article 26 i actual article 27, essent:

TEXT VIGENT;
ArtScEe 26: nflodificació deis Estatuís

La modificado d'aquests Estatuts, de conformitat amb el que estableix 1'artícle 13, exigeix ser
aprovada per majoria absoluta del Patronal, amb fexcepció prevista al mateix article 13 en nelació
a )'artJcle 3, en qué es necessitará unanimitat Et Patronat valorará, tenint en compte la voluntat
fundaciona!, la necessitat o conveniencia de la modificado. Aquesta requerirá, fínalment,
1'aprovació del Protectorat i la seva formaljtzació en escriptyra que haurá d'inscriure's al Registre
de Fundacions.
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TEXT MODIFICAT:

Article 27 3S: WoáWcació deis Estatuts

La (nodiftcació dl aquests Estatuts, de conformitat amb el que estableix !'artic!e 13, exigeix ser
aprovada per majoria absoluta del Patronat, amb 1'excepció prevista ai mateix artteSe 13 en relació
a 1'articls 3, en qué es necessitará unanimitat El Patronat valorará, tenint en compte la voluntat
fundacionaf. ia necessitat o conveniénda de ia modificado. Aquesta requerirá, finaiment,
('aprovadó del Protectorat i la seva formalització en escriptura que haurá d'inscriure's al Registre
de Fundacions.

I perqué aixf consti, expedeixo i signo aquest certificat, a Barcelona, el 19 de julioi de 2019.

Joan Gómez Pallares

Barcelona

2019.07.22 11:54:28
+02'00'

Ei secretari patró,
Sr. Joan Gómez Pallares
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AnnexII

El senyor Joan Gómez Pallares, actuant com a. secretan patró del Patronat de la Fundacio Institut
Cátala de Paleoecotogia humana i evoiució social (IPHES), inscrita al Registre de Fundacions de
la Generaiitat de Catalunya amb el número 2215,

Certifico:

Que en el decurs de la sessió ordinaria del Patronat de data 23 de MAIG de 2019,

ceiebrada amb el quárum d>assisténcia previst a 1'artícle 13. 2 deis Estatuts, es va
aprovar, per unanimitat déte seus membres, presents o degudament representáis, la
refosa deis Estatuts, segons text refós annex que es transcriy de manera literal amb la
present certificació com Annex II:

ESTATUTS DE LA FUNOACIÓ INSTITUT CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA (
EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES) (Data aprovació 23 de maig de 2019)

Capital I: Denominació, ámbit d'actuacjó, naturalesa i domicili

Article 1: Denominacló

La Fundado que regulen els presents Estatuís es denomina Fundació Institut Cátala de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

Article 2: Naturalesa jurídica

2. 1.- La Fundació es una persona jurídica sense ánim de lucre que té adscrit permanentment el
seu patrimoni a la reaiització de les finalítats d'interés genera! que s'especifiquen a 1'article 5
d'aquesfs estatuís.

2.2.- La Fundació Institut Cátala de Paleoecologia Humana i Evoludó Social (IPHES) está
subjecta a la Lid 4/2008 de 24 d'3brj| del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a Íes
persones jurfdiqiues, i a la restant normativa que li sigui dl'apl!cació. Es regeix, aixi també, per la
seva carta fundacional, pels presents estatuís i per les normes que estableixi ei seu patronat,
sempre tfacord amb les disposicions Segáis i reglamentáries.

2. 3. - Acjuesta Fundado gaudirá, a partir del moment de 1'atorgament de ia seva Carta
Fundacional en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, de plena capacitat jurídica i d'obrar.

2. 4. - La Fundado s'adscriu a 1'Administració de ia Generafitat de Catalunya, i s'h¡ relaciona
mítjanpant e! departament competent en materia de recerca.

Article 3: DomScilí

El domicili efe ta Fundació queda fixat a Tarragona, a ¡'edifici del Rectorat de la Urtiversitat Rovira
i Virgili, c/ de 1'Escorxador, s/n (43003 Tarragona). E! trasllat del domicili dins del mateix terme
municipal de Tarragona es podrá fer mitjangant 1'acord del Patronal.
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Article 4: Ámbit d'actuació

La Fundació desenvolupa les seves acth/ttats principalment des de 1'ámbit territorial de Catalunya,
sens perjudici que pugui actuaren alfres ámbits territoriats i de la seva expressa voluntat d'estab)ir
relacions de Goi-laborsció amb universttats, instituts. centres ̂ e recerca i altres eñtftats del territori
espanyol o de 1'estranger.

Capítol II: Finalitats Fundacionats

Arficle 5: Objecte i Fins de (a Fundació

5. 1. - La Fundacid es constitueix amb !'objectiu d<esdevenfr un centre de referencia jnt.emacional
en el desenvolupament de la recerca, docencia i transferencia en Íes áiferents branques de
1'estudi de ¡'Evolució i del ComportameRt Humans.

5. 2. - E) coneixemení de 1'EvolucJó Humana presenta uns trets propis diforencials respecte d'altres
branques de la recerca científica. En primer Roe, combina ¡es áisdplines de (es Ciéncies de la
Vida, (es Ciéncies de ta Terrs i les Ciéncies Saciáis per aprofundir en Cestudi de processos
genérics d'abast uriiversal. En segon llloc. 1'análisi materia! d'entitats humanes temporalment molt
espaíades amb estructures i processos tancats, li atorga una perspectiva única per ser emprat
com una eina d'anális¡ del present amb prospectiva de futur. AixÍ dones els seus objectius J fins
genérics son ¡'estudi del passat apiicat a 1'análisi del present amb la perspectiva de írebalfar peí
coneixement d® la societat humana del futur i aixf facilitar la contínuítat i ei suport económíc i
d'organització pels seus fins fundacionals en vessants com:

a) La recerca, divuigació, defensa i miilora del patrimoni historie, cultural i natural que conformen
1'acerb de la evoiució i el comportament humans, des d'una perspectiva evolucionista i
materialista.

b) E! patrocini i la promoció d'excavacions vinculades ais trebatls arqueopaleontológics, aixf com
la recerca científica de les troballes f descobertes que es reafitzin, la seva divulgaciió en fórums
cientffics i al públic en general, i (a realteació de quants treballs, publicacions, congressos,
estudis, inidatives > activitats de qualsevoi mena que, dins 1'ordenament juridic que sigui
d'apljcació, s<hf puguin vincuiar, incioent 1'explotació del coneixement.

5.3.-_En compliment deis mendonats objectes i flns es perseguirá ta promoció i el flnanyament
deis Programes d'Actuació desenvolupats d'acord amb els seus fins Fundacionals. preferentment
fins científjcs, docents i de transferencia de conetxement vinculats a les activitats
arqueopaleontológiques t d'estudi i divulgació del Patrimoni Cultural.

5.4. - El desenvolupament deis fins fundacionals podrá efectuar-se direcíament per la Fundació o
en col-faboració amb aftres entitats, persones ffsiques o jurfdiques que persegueixin flns simitars
o desenvofupin programes vinculats a fobjecte fundacional.

5.5-- En rao de les seves finaiitats, son beneficiaris de la Fundació tots e!s sectors soclals que
contribueixen al desenvotupament de la investigació, de !a divulgado, defensa i millora del
patrimoni historie, arqueopaleontoiógic, cultural i natural que conformen 1'acerb de 1'evolució »el
comportamení humans, ja siguin entitats de naturalesa púbdea o privada sense ánim de lucre i
aqueils altres sectors de ¡a societat que, a través de la seva activitat, impulsm o duguin a terme
recerca en aquésts ámbiís.

Article 6. - Activitats

6. 1. - Es consideraran compreses en ¡'objecte de fa Fundació quantes activitats de qualsevol
mena. dins Fordenamení jurídlc que siguí d'apiicació, s*hj pugujn vincular i tendeixin a dur a la
práctica ets fins pe!s quais ha estat constituida, indoses les de naturalesa mercantil i financera.
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6. 2. - Les activjtats fundacionals es podran organitzar en forma de programes ¡rtdependents, amb
els seus propis objectius, piaris d'acció i assignació de recursos, de manera que siguí possible la
diferenciado J valoració de cada programa.

6. 3. - Les finalitats especifiques de recerca de la Fundació son dur a terme projectes de recerca
d'acord amb els seus fins fundacionals jncloent-hi la prestació áe servéis d'investigadó.

6.4. - Les finalitats específíques de docencia de la Fundado son impartir docencia dins el marc
universitari que ii siguí d'aplicació

6-5. - Les flnaiitats especifiques de transferencia de la Fundació son dur a terme projectes de
transferencia de coneixements i resuitaís d'acord amb els seus flns fundaclonafs J gestionar-ne
1'expiotació económica, si procedeix.

6. 6. - Les finaIUaís especifiques de projecció social de la Fundació son dur a terme programes
de difusió. dlvulgació i sociaittzació del coneixement d'acord amb els seus fins fundacionals

6. 7. - El compliment de la voluntat fandiacional i tot el que pertoca a la Fundació Institut Cátala de
Paieoecologia Humana S Evolució Social (IPHES), queda a !a fe, consdéncia i Iteial saber i
entendre del Paíronat, destgnat de la manera que preveuen aquests Estatuís i d'acord amb les
competéncíes que 1) han estat assenyalades, respectartt les que té atriburáes el Protectorat de la
Generaliíat de Catalunya.

Capítol lil: Órgans de govern, administració i assessorament de la Fundació Institut Cátala
de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Artícle 7: Órgans

La Fundació Insíitut Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), es dota deis
segQents órgans:

a) Patronal
b) President
c) Director
d) Administrador genera!
e) Consefl Cfentífic

Article 8: El Patronat

8. 1. - El Patronal es J'órgan superior de representacio, govern i administració de la Fundació, sens
perjudici de les deiegacions en altres órgans que aquest determini, d"acord amb aquests Estatuís
i (a fegisiació vigent.

8. 2-. - El Patronal, que es un órgan col-legiat, está constitun peis segQents patrons: un president,
un vicepresident i cinc patrons vocals.
8.3. - Son patrons nats jes persones físiques o jurídiques següents, que quedaran cCTisignades a
1'acía fundacional:

a) La Generatltat de Catalunya, representada per !a persona titular de) Departament de la
Generalitat de Catalunya competent en materia de recerca, o la persona que aquest/a designi
b) L'A¿untament de Tarragona, representat peí seu alcalde o per !a persona que aquest/a designi.
c) La Universitat Revira i Virgjli, representada peí seu rector, o la persona que aqyest/a designi,

8.4. - A mes deis patrons nats, es designaran com a patrons dos vacáis, designats per ia persona
tituiar del departament de la Generalitat de Catalunya competent en materia de recerca.
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Artlcte 9: La Presidencia del Patronat

9. 1. - Et/ia president/si es el/la titular del Departamenit de (a Generalitat competent en materia de
recerca o qui aquesta persona designi. La vicepresidéncia recau en el/la rector/a de la. Universitat
Rovira i Virgili.

9.2. - El president de! Patronat exercetx reguiarment, per rao del seu carree, la representado
jostltucionaf de la Fundació davant de tercers, en totes les actuacions que hagl de reafjtzar 1'órgan
Gol-legíat, que no tinguin la condició d'indelegables, ) que no hagin estat defegades expressament
en un altre deis órgans de direcció o d'admin¡stració de la Fundació.

9. 3. - A mes, corresponen al president del Patronat, a íítol enunciatiu, les fundons següents-
a) Presidir, suspendre i aixecar les sessions del patronat, aixf com dirigir les deliberadons i decidir
els empats amb el seu vot dirlment
b) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pet Patronat.

Article 10: El carree de patró

10. 1.- Els paírons designats exerceixen e! seu carree per un perfode de 4 anys. Poden ser
reelegits per perfodes successius sense cap tipus de limiita.ció. En cas que els paírons sjguin
persones jurfdiques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Eis
membres del Patronaí han d'acceptar exprsssament el carree de patró.

10. 2. - Si es produeix una vacant abans de 1'acabament del mandat esíatutari. el de! subsíitut
acabará en la data en qué correspondria que e! substttytt cessés.

10. 3. - La condició de patró té carácter gratuít. Quan sigui atribuida ai titular d'un carree, podrá
actuar en nom del titular d'aquest carree la persona que el pugui substituir d'acord amb les regles
d'organització de la •nstitució de qué es Eracti.

10. 4. - Et cessament deis patrons es produirá en els supósits prevtstos per la normativa
reguladora de les fundadons. Ets msmbres del patronat que ho son per rao del carree que
ocupen, han de cessarenla seva represeníacfó en el moment que perdin la condició per !a qual
van ser nomenats.

10.5. - Els pairóos hauran de desenvolupar el carree smb la diligencia d'un representant lisia! i
respondran sotidáriament davant de la Fundació dets danys i perjudiciis que causin per actes
contraris a la !!eí o ais Estatuts o peis realitzats sense la diligencia amb la que han de
desenvolupar el carree.

Article 11: La Secretaria

11, 1. - El secretar! del Patronat, que podrá no ser membre d'squest órgan, cas en ei qual actuará
amb veu pero sense vot, será elegil peí Patronal a proposta del President.

11. 2. - Corresponen al secretar!, a Utoi l enunciatiu, les funcions següents:

a) convocar en nom del seu presicfent al Patronat i ais restants órgans de la Fundació dejs quals
n'ostenti la Secretaria, d'acord amb els presents Estatuts.
b) estendre tes actes de les reunions, que serán signades després de la seva aprovadó peí
president i e< propi secretari.
c) expedir les certlficacions oportunes deis acords adoptats i del contingut dets Itibres i la
documentactó comptable i constitutiva de la Fundació amb el vist i plau del president. Al llibre
d'actes s'h't ha de fer constar els assistents a cada reunió, la forma < ef resultat de les votacions i
el text literal deis acords que s'hi adoptin.

Article 12: SessEons i convocatoria
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12. 1. - El Patronat es reuneix en sessió ordinaria atmenys Uña vegada a fany, i obligatóriament
durant el primer semestre de !'any natural amb la finalitat d'aprovar els comptes anuate de
¡'exercfci anterior. Així mateix, es reuneix en sessió exíraordinária, sempre que el seu president
ho cregui oportú. per iniciativa propia o a petició d'una quarta part deis seus membres. En aquest
darrer cas, la reunió s'haurá de fer en el termini de 30 dies a comptar de ta sol-licitud. Aquesta
sol-iicitud s'haurá d'adrepar al president i haurá dlndicar eis assumptes a tractar.

12. 2, - Les convocatóries s'han de fer per escrit amb Cordre de! día i ia documentado annexa
corresponent i s'han de notificar a cadlascun deis membres amb una antelació mínima de set
dies, tlevat que es tractí de casos d'urgéncia en qué caldrá fer-la amb un mínim de vint-i-quatre
hores d'anticipació. En aquest cas, una vegada considerat 1'ordre del do, el Patronat haurá
d'apreciar per majoria absoluta defs membres presents, 1'existéñda de la urgencia i, si aquesta
no s'est¡més, es convocará una nova sessió per procediment ordinari. La notificacjó de tes
convocatóries pot ser efectuada per mitjans tetemátics i a aquests efectes els membres del
patronsí fadEJtaran a la Fundació la, seva ádrela electrónica,

12. 3. La convocatoria s'haurá de realitzar per quafsevol mitjá que deixi constancia de ¡a seva
recepció, i s'adre9ará al domicili que cada patró tingui registrat en els arxius de fa Fundació. La
comunicado de les convocatóries pot ser efectuada per mitjans tefemátics i a aquests efecíes
ets membresdel Patroñat facilitaran a la Fundado la seva aárega electrónica,

12. 4 E! Patronal es pot reunir, quan escaigui, mitjanyant yideoconferéñcia, mutticonferéncia o
quafsevol altre sistema que no impliqui la presencia física deis membres dei patronat. En aquests
casos es necessarj garantir la identificado de les persones que participen en la reunió, la
continuítat de la comurticadó, la posslbtiitat d'intervenir en !es seves delibsracions, i|'emissió de
vot i ia constancia de la seva recepció i autentidtat. La reunió s'ha d'entendre celebrada al l!oc
an es trobi el presJdent o presidenta. En les reuníons virtuals s'han de considerar assistents
aquetles persones membres del Patronat que hsgin participat en la multfconferéncia o qualsevo!
altre sistema que no jmpijqui la presencia flísica deis membres del patronat,

Article 13; Adopció d'acords

13. 1. - Per adoptar acords es necessária, com a mínim, la presencia de ¡a meitat mes un deis
membres del Patronat. Els acords, llevat deis casos contemplats a 1'apartat següent, s'han
d'adoptar per majoria de vots, a rao d'un vot per cada pairó assistent a ies reunions. En supósits
d"empat. e! vot dei president té valor diriment.

13. 2. - Per a 1'adopció d'acords áei Patronat sobre la moáificació dets Estatuts, 1'aprovació del
balara? i ef compíe de resujtats, la memoria de 1'exercid. el pressupost J la designació de nous
patrons i deis memtores de la Comissió executiva, caldrá el vot favorable de ia majoria absoluta
deis membres del Patronat. Quan la modificado deis estatuís fací referencia al contingut de
1'artlcle 3, es necessitará unanimitat. L'adopció de declaracions responsables pe! patronat ha
d'esser acordada amb e! vot favorable de dos tercos del nombre total de patrons sense computar
els que no puguin votar per rao de confllicte d'interessos amb la Fundació.

13. 3. - No es podran prendre acords válids respecte de nous assumptes no iñciosos en 1'ordre det
dia, tlevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Patronat i ho consentin
expressament la majoria. Tampoc no es podran prendre acards válids sobre aquells assumptes
en relació amb efs quals no s'ha3i distriburt amb 1'antelació indicada a raríicle anterior la
documentado corresponent, llevat que tots ets membres del patronat asststents a la reunió ho
consenUn expresssment.

13. 4. - L'acta de les reunions del Patronal s'aprovará al final de la reunió o a la segQent.

13-5. - Es poden adoptar acords, també, mitjanpant femissió del vot per correspondencia postal,
comunicado telemática o qualsevoi altre mitjá sempre i quan quedin garantits els drets
d'¡nformac¡ó i de vot, que quedi constáncja cte la recepció del vot i que se'n garantejx»
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1'autenticitat. En aquests casos s'entén que 1'acord s'acfopta al lloc del domicili de la Fundació í
en ta data de recepció del darrer deis vots váiidament emesos

Article 14: Funcions del Patronal

14. 1. - El Patronat, en 1'exercici de Íes seves función® i a triol merament enunciatiu, li competeixen
expressament:

a) Realítzar tota mena d'actes i de negiocis jurfdics, tant d'adm¡njstr3ció com de rigorós domini,
sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes
en aqueste Estatuís i en la legistació vigent. En conseqQéncia, pot acceptar les adquiisidons de
béns o de ctrets per a la Fundado i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a 1'adquisidó,
la possessió, ¡'administració, 1'aiienació j el gravamen sobre béns mobles i immobles, fins i tot els
que fan referencia a ¡a constitució. la modiiicació i la cancel-iació total o pardai cfhipoteques,
redempció i alifberament de drets reais i altres actes de domini.
b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos f utilitat, i quaisevol altres productes o
beneflcis derivats deis béns que integren el patrimoni de la Fundació i deis rendiments obtinguts
en el desenvofupament deis seus dns.
c) Efectuar els pagaments que calgui i els de les despeses necessánes, per a )'adm¡nfstractó,
funcionamenf i ¡protecció del pstrimoñi i de les rendes de ia Fundació.
d) Realitzar tota mena d'operacions amb caixes i bañes, indos el Bañe d'Espanya, 1 d'altres
entitats financeres i bancáries de crédit i estalvi, tot obrint, seguint i cancei-fiant comptes corrents
cfestafvi j de crédit; subscriure tota mena de contractes de crédit i dipósit en metal-lie, de valors i
imposicions a termini, així com subscriure la disposició de tota mena d'operacíons de crédit i
préstec.
e) Definir els programes rfactuació de la Fundactó, aprovar el pressupost d'ingressos i de
despeses corresponent a cada exercici i la seva liquidació i aprovar les memóries, Jnventaris.
balangos i estáis de comptes.
f) Aprovar els convenís que formallitzii ja Fundació amb altres entitats publiques i privades.
g) Establir ia poiitíca de recursos humans, que Jnclou ia selecció, la contractació, el régim
retributiu, i també les condicfons en qué ha de desenvolupar llurs activitats.
h) Designar, nomenar o contractar, si s'escau, el director i ¡'administrador general i fixar-ne les
retribucions, aixf com atorgar-los poders notarlajs peral desenvotupament de les seves funcíons.
1) Designar el secretari del Patronat, a proposía del president, el qua! pot ésser o no un deis
membres de) Patronat.

¿) Modiflear, si s'escau, els Estatuts. per majoría absoluta deis seus membres, d'acord amb ¡es
seves própies previsions dins dei msrc de la Liei.
k) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els regiamsnts complementaris que sjguin pertinents,
d'acord amb la legislació vigent.
!) Representar ta Fundació judidalment i extrajudidajment.
m) Qualsevol altra funció no explicítada anteriorment que se IÍ atribueixi per aquests Estatuts o
que es derivi de ¡es funcions de govem de la Fundado que corresponen al Patronal

14.2. - El Patronat pot delegar les seves facuftats en el director o 1'administrador general i nomenar
apoderáis generáis o especiáis amb funcions i responsabilitat mancomunades o solidán'es- No
son delegables, ni poden ser objecte d'apoderament: 1'aprovació de comptes, la formutació de
pressupostos. {'alienació i el gravamen de béns immobles i deis valors mobiliaris no cotitzats en
borsa, ni attrea béns que formin part del fons fundacional, 1'adopdó i formaliízació de declaracions
responsables ni qualsevol altre acte que requereixj 1'autoritzacJó o aprovació del Protectorat o
radopció i formalització d'una declaració responsable.

14.3.- Ei Patronat aprova anualment els programes d':actjvitats i els objectíus generáis de la
Fundacto i, a aquest efecte, elabora un document en el quat es palesa la relació d'objeGtíus j ej
seu contingut económlc, sempre d'acord amb tes seves disponibilitats pressupostáries, que han
de quedar reflectides en el pressupost corresponent.
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Article 15: El Consell Clentiflc

15. 1.- El Consell Ctentífic es !>órg:an assessor del Patronat peí que fa a 1'orientactó científica de
la Fundado i Córgan avaluador de les seves activitats.

15.2.- Está format per un máxim de 6 membres, escollíts entre persones de prestigi i competencia
reconeguda especiaiment en 1'ámbtt de les discipltnes dedicades a 1'estudi de 1'Evolució • del
Comportament Humans. Son designáis i revocats Kiurement peí Patronat.

15.3.- El Consel! Cientfflc es reuneix sempre que ho sol-liciti el president del Pafronat, el Patronat
o el director, els quals, a mes, poden sol-licitar 1'assessoramentindivJdual deis vocals assessors.
També poden ser requerits perassistira les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, d'acord
amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. En tot cas, el Conseit Científlc será
convocat peí presjdent, si mes no, una vegada 1'any. El Consell Científlc determinará e! seu propi
régim d'adopció d'acords.

Article 16: E) director

16. 1-- Corresponen a! director totes aquefles funcions conduents a 1'impuls, la promodó i el
desenvoiupament defs objectius cienlffics i de gestió de i'linsUtut i, amb carácter merament
enunciatiu. li competeixen expressament:

a) Establir els objectius especííics de fes actuacions de la Fundacio liistítut Cataiá de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), en compliment de! programa tfactivitats i deis
objectíus generáis aprovats peí Patronat.
b) Elaborar el programa anual d'activitats de )a Fundació per a la posterior aprovació del
document per parí del Paíronat.
c) Propasar al Patronat els convenis de col-laboració o altres ¡nstruments de cooperado que la
Fundació pugui establir amb alltres centres de recerca nacionals o estrangers.
d) Dirigir les actuacions encaminadas a 1'obtenció de recursos necessarfs perqué es puguin dur
a terme eis objectius de la Fundació.

e) Dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les activitats de recerca de la Fundació,
cCacord amb les directrius del Patronal

f) Informar e! Patronal del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la
Fundació i exercir les funcions que li siguin encomanades o defegades per aquest.
g) Exercir les íuncions de seiecció, contractació, direccid, gestió j supervisió del persona) cientffic
i técnic de la Fundació, i autoritzar 1'adscripció del personal derttífic i técnfc d'altres Institucions
a la Fundació.
h) Promoure la formació del personal cieñtífic i técnic de la Fundació.

16.2. - E! director podrá assistir a les reunions del Patronat, quan se'l convoqui, amb veu i sense
voi El paíronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a persones que
consideri convenients per al milior exercici de les seves funcions.

Article 17: L"AdmÍnistrador general

17.1.- La direceió administrativa de la Fundació correspondrá a un adminjstrador general,
contractat peí Patronst, d'acord amb les condicions que consjderi escaients i que figuraran en el
corresponent contráete,

17.2. - L'administrador general disposará de 1'oportuoa escriptura de poders que legitimi les seves
actuacions amb tercers; respondrá peí seu carree i gestió davant del Patronal i podrá assistir a
les reunions tfaquest órgan, quan sel convoqui, amb veu i sense vot.

17.3.- A ('administrador genera! li correspon rautoritzacio o el reconeixement de compatibflitats
del personal de la Fundació i totes aqueiles funcions que li delegi e! director/a.
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17. 4. - En cas de que el Patronal decidís no nomenar cap administrador, les seves funcions i la
direcció adminjstratíva serán realjtzades pe¡ Director de la Fundado, apoderat convenientment.

Article 18: Confticte d'interessos

Eis patrons i les persones que s'hj equiparen segons la legislació vigent actuaran conforme a
aquesta en quaisevol situació de conflicte dlnteressos directe o indírecte, que tíngui amb la
persona jurfdica.

Els pafrons E les persones que s'hi equiparen segons la legislació vigent s'abstindran de participar
en tot tipus de negocis j actrvitats financeres que puguin eomprometre fobjectivitat en la gestíó
de la Fundació.

En tot cas ha de quedar suficientmení acrediteda la necessitat o prevaten^a deis Enteressos de
la Fundació sobre els particuiars del pafró o persona equiparada.

Si h¡ ha un conflicíe dlnteressos entre ia Fundació i alguna persona integrant d'un deis seus
órgans o persones que s'hj equiparen á'aeord amb la iegisiació vigent, s'ha de procedlr d'acord
amb el que sa estabfeix a l"art. 332-9 de la Llei 4/2008. de 24 d'abri(, del llibre tercer del Codi avjt

de Catalunya, relatiu a les persones jurfdiques a ¡'adopdó d'una declaració responsable que
s haurá de presentar al Protectorat de Fundacions juntament amb la documentactó justificativa,
d'acord amb el que disposa 1'art. 332-13 de la mateixa Uet.

Capítol IV: De la dotació i régim aconómic

Article 19: Dotacaó fundacional

19. 1. - La dotado inicial de la Fundació está constituTda per la áotació económica i/o pels béns
que s'especjfjquen a la Carta fundacionai. No obstaní, e.s pot incrementar amb aEtres béns i drets
que ?a Fundado adquireixi amb aquesta fínalitat, per qualsevol títol

19.2. - Els béns i les rendes de la Fundació es consideraran a.dscrits, d'una manera directa o
immedjata, a ia realització de les finalitats fundacionals. L'adscrjpcjó del patrimonii a la consecució
deis fins funtíacionals té carácter comü i incfivís; es a dir, no es poden assignar quotes i parts,
iguals o no, de capitat i rendes de la Fundació a cada un d'ells.

Artlcie 20: Gestíó económica

19. 1. - La Fundació Institut Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (ÍPHES), du a
terme les seves finalitats, amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb e¡s ingressos
procedents deis servéis i activitats que pugui realitzar per compte propi o alié, amb les
subvencjons i dotacions que rebi de 1'Administració, amb les aportadons de les empreses
coi-laboradores, amb els donatfus que rebi per aplicar-los directament a la seva realització, i amb
altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa, incloses les activitats mercantits, per
compte propi o en gestió encomanada per tercers, a {'ünic efecte d'obtenir rendes o ingressos
destínats a flinangar e)s fins fundaciortals t incrementar )a dotació funcional, amb subjecció al
previst per )'ordena,mentjurídtc que li sigui d'aplicació.

19. 2. - Les rendes generades per la dotació fundacional, els recursos captats per despeses
ordjnáries de fundonament i la resta de fons de que es dispos) peí compiiment deis fins
fundacionals, serán apticats, smb íes exigéndes i limitacjons previstes per ¡a tegjslació vigent i
en els presents Estatuts, ais programes d<actuació aprovats pe! Patronat.

19. 3. - Els sotorants deis ingressos de cada exercici, poden ser capitalitzats d'acord amb el que
estableix el Patronal dins deis límits establerts per la iegislació vigent.
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19.4. - La geslió de programes económics es realitzará per acord de) patronat i segons 1'apiicació
deis programes d'activitats tíe ia Fundació.

Arttcle 21. - Recursos de la Pundaetó

Els recursos de la Fundado son els següents;
a) Les aportacions d'empreses o institucions realtaades a ttol de donatiu o be resuttants de
convenis de col-laboracjó empresarial amb alguna de les Activitats de la Fundació.
b) Les subvencions, ajuts i col-laboracions de qualsevol típus que obtingui la Fündactó.
c) Les Ijberalitats de qualsevol ctasse, ja siguí en metál-Hc o especie, que rebi la Fundació i que
no deguin incorporar-se al seu capital, per decisió del donant o testador o de! propi Patronafc
d) Els premis en metal-lie que rebi la Funáació.
e) Les quaníitats que pugui rebre la Fundació com ingressos per les seves actívitats, sempre que
no impliquj una ¡imitació injustificada áe 1'ámbit deis seus possibles benefiidaris.
f) Les rendes ii productes del seu capital i patrimoni i les quantitats que rebi com a benefid de les
jnversions que realitzi, dins deis límits permesos per la tegislació vigent
g) Les liquidacions de drets d'explotadó, distribució, edidó o de qualsevoli altre classe de
propietat intel-lectual t industrial que corresponguin a la Fundació per la seva titutaritat sobre els
mateixos o per atribució, concessió o cessió d'us de (es persones naturais o juridiques que les
ostenten.
h) Les quantjtats que rebt la Fundació por la etaboracjó d'iñformes f esliidis, per la prestactó de
servéis técnics, assessoraments o per ia organteació, gestió i participado en events cientffics,
técnics i culturáis.

i) Qualsevol altres ingressos que rebi la Fundació i que slguin admlssibles en Dret

Article 22 Desposes de furtcionament

Les despeses derivades de! funcionament del Patronat i deis seus órgañs delegats, sense
comptar a aquest efecte el cost de les füncions de direcció o gerencia, no poden ser superiors al
15% deis ingressos nets obtinguts dyrant 1'exercici.

Article 23: Pressupost i régjm comptable

23.1. - Cada sny s"ha d"e!aborar un pressupost d'ingressos i despeses per a ¡'exercici següent;
dins els sis mesos següents a la data de tancament de 1'exerdci, signat peí secretan amb el vist
i plau del presicfent í ei Patronat )'haurá d'aprovar.

23.2 . - El pressupost anual de ia Fundació será preparat per ¡'administrador general, en cas de
que existeixi, i presentat al Patronat per a la seva aprovadó ai menys amb quinze dies d'anteiac»ó
a la data fímil conforme a la normativa en vigor. En cas de que el Patronal no deddfs nomenar
cap administrador, el Pressupost será elaborat pei dfrector de la Fundado, apoderat
convenientment, en els terminis que resulíir» preceptius i, en tot cas, amb antelació a t inici de
1'exerctci pressupostat.

23. 3.- Ef pressupost es podrá confecdonar per Programes d"AGtuació, tants com desenvoiupi la
Fundació i, en tot cas, separaot darament el Programa de Recerca i el Programa Docent, del
Programa de Transferencia, en el que es poden recollir operacions de naturalesa mercantil i
financera per Íes que es rebin remuneradons, d*acord amb 1'ordenament jurídic que sigut
d'aplicac¡6.

23.4.- En 1'estat álngressos slnclouran tots els que tingui previst rebre la Fundació per quaisevol
concepte i en el de despeses es diferenciará entre els corresponents a la gestió i administració,
els previs per inversions i millores ordináries del capital í bens de la Fundació i els destínate al
compliment deis seus fins.

23. 5. - Eis rendiments derivats del Programa de Transferencia podrá ser transvasat, per acora del
Patronaí, ais altres dos Programes, pero mai a 1'inrevés.
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23. 6- L'exercici económic es anual, s'jnidará l'1 de gener i es tancará el 31 dé desembre del
mateix any. Ei primer exercíci económic comentará en la mateixa data d'inscripció deflnitíva en
el Registre de Fundacions de ia Generafítat de Catalunya i: finalifzará el 31 de desembre següent

23. 7, - La Fundació ha de portar, almenys, el IIJbre diari, e! Itibre inventan i de comptes anuals i el
llibre d'actes, d'acord amb les prescriipdons establertes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiiu a fes persones jurídiques i ia restant normativa que ¡i
siguí d'aplicac¡6.

23. 8. - La presentació deis comptes al proíectorat s'ha de fer en el terminf de trenta dies a comptar
de 1'aprovació, per mitjá deis documents tnform:átics garaníits amb les corresponents signatures
electfóniques reconegudes.

Article 24: Altres obtigacions

La Fundado ha de complir les obiigacions administratíves j fiscais que assenya!en les ileis en
relacióamb la formulado d'jnventaris dé béns, balanyos, liquidaeíó de pressuposíos, memórles
ci'activitaís, IIibres de comptabilitst i presentació d'aquests documents a les autontats competents.

Capítol V: Extinció i modificado

Article 25: Extinció i liquidactó.

25. 1. - La Fundació es, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirá, pero, per ta pérdua totat
deis seus béns o per la impossibilitat d'acomplir les seves firtalitats fundacionals. per 1'absorció o
la integraciió que resultt d'un procés de fusió i, si es el cas, per les restants causes enumerades
a 1'article 335-4 de !a Llei 4/2008, de 24 á'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Caialunya. relatíu
a les persones jurfdiques, amb 1'acord motivat del Patronat pres per tots efs patrons, ratifcat peí
Protectorat. Per dur a terme 1'extinció s'haurá de formajitear el document administratju
corfesponetit, que haurá de ser aprovat peí Protectorat.

25.2. - L'extínció de la Fundació determina la cessfó global de tots els actius i els passfus, la qual
s'ha de dur a terme peí Patronat, o per les persones liquidadores que aquesí nomeni
expressannent a aqueste efectes o, si s"escau, peí Protectorat. Aquesta cessió es destinará a ¡es
entitáts que estabieix la Liei 4/2008, de 24 d'abril, de! Uibre tercer del Codi civil de Cataiunya,
relattu a Ees persones jurídiques.

25.3— En el cas de iiquidació del patrimoni, ca)drá procedir a la liquidació deis actius i els passius,
havent de revertir a 1'Administració de la Generalitat de Catalunya, a 1'Ajuntament de Tarragona
i a la UniversJtat Rovira i \^rgili, com a mtnim, la part del patrimoni resuttant de (a iiquidació que
resulti propordonal a les transferéncies, dooacions i aportacions que aqussts bagin realitzat i
donar els havers que restin l'ap<icació establerta en 1'apartat anterior.

Articie 26. La fusló i 1'esclssió

26. 1 La decisió de fusió, requereix Cacord motivat ( per majorla de dos terpos del Patronat t també
requereix Cacord motivaí del Patronal d® totes les institucions interessades, aixf com 1'aprovació
del Proteotorat.

26.2 L'acord d'esctssió de la Fundactó, total o parciaj, s'adoptará només per donar miilor
compjiment a les finaiitats fundacionals, i es prendrá per majoria de dos terpos i motivada pe!
Patronat, amb Caprovació del Protectorat.

26. 3 La fusió i esdssió han de respondre a la conveniéneia de compltr miltor els fins fundacjonals
i només es podran fer quan no consti ia voluntat contraria det fundador.
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Instttut Cátala de Paleoecolosla
Nymartd i Evolüció Sociat

Article 27: nflodiflcació deis Estatuts

La modificació d'aquests Estatuts, de conformjtat amb el que estableix 1'artitíe 13, exigeix ser
aprovada per majoria absoluta del Patronat, amb 1'excepció prevista at mateix article 13 en reiació
a 1'article 3, en qué es necessitará unanimitat El Patronat vallorará, tenint en compte )a voluntat
fundacional, la necessitat o conveniencia de la modtfícacjó,. Aquesta requerirá, flnalment,
1'aprovació del Protectorat i la seva formalització en escriptura que haurá d'inscriure's al Registre
de Fundacions.

I perqué aixi consti, expedeixo i signo aquest certificat, a Barcelona, el 19 de julio! de 2019.

Joan Gómez Paliares
Barcejona

2019.07.22 12:53;55
+02'00'

El secretari pairó,
a- 'mez Palla'-és
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Genera! itat de Catalunya
Departament de !a Presidencia
Secretaria de! Govern

Díljgéncia per fer conctar
cs:je acjuesí Acorci s'ha aprovat
QH '3 SQssió de! Govern del dia

30 de setembre csffl 2020

Ea secreí.gri áel Govern

Acord

del Govern peí qua! s'aprova la nnodifícació i el text integre deis Estatuts de la Fundado Instituí
Catata de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

La Fundado institut Cátala de Paieoecoiogia Humana i EVOÍUGJÓ Socia! (IPHES) va ser constituida
el 13 de desembre de 2004 per ¡a Generalitat de Catalunya, mitjangant el departament competent
en materia de recerca, per 1'Ajuníament de Tarragona i per la Universitat Rovira i Virgili,

L'objecíiu de 1'IPHES es esctevenir un centre de referencia internacjonal en el desenvolupament
de la recerca, la docencia i )a transferencia en !es diferents branques de 1'estudi de 1'evolució i del
comportament humans.

En data 23 de maig de 2019 el Patronat de IIPHES va aprovar ia modiflcacíó deis Estatuts de la
Fundació i el seu text refós, per ta! d'adaptar-fos a la normatEva vigent sobre e) régim jurídic del
sector públic, entre d'altres modificacions d'oportunitat.

Mitjangant la present modificactó, els Estatuts de DPHES s"adeqüen al que s'estable¡x a la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de régim juridic del sector públJc, en relació amb el seu régim d'adscripció.
En concret, la Fundació s'adscriu a l'Admin¡stració de ia Generalitat de Catalunya, mitjan^ant e!
departament competent en materia de recerca.

D'acord amb el que s'estableix a 1'article 177 de la Llei 5/2017, del 28 de mar?, de mesures flscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació de diversos Ímpostos, el régim juridic
aplicable a DPHES, com a centre CERCA del sector públic de iIAdministració de la Generalitat

que té naturalesa jurídica de fundado, es el que está d'acord amb ¡a singular autonomía de gestió
d'aquests centres i fundado, legalment estabferta.

Així mateix, peí régim especEfic que afecta el seu personal cal teñir en compíe 1'establert a la Llei
14/2001, d'1 dejuny. de ta ciencia, latecnologia t la innovado, a la Llei 7/2011, de 27 dejulioi, de
mesures fiscals i fínanceres, i a altra normativa específica aplicable ais centres CERCA.

Finalment, també es reatitzen altres modificacions per raons d'oportunitat, no derivades de
1'adaptació a la regulado sobre e! régim jurídic del sector púbiic.

De conformitat amb el que establejx la disposició addicional dotzena de la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, actmEnistraíives, financeres i del sector públic, t d'acoFd amb el que
preveu 1'articte 26. o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia i del Govem.

Per tot aixó, a proposta del conselter d'Empresa i Conebcement, el Govem

Acorda:

Aprovar la modificado deis Estatuts de la Fundació Institut Caíala de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES) i el seu text integre, que figura a 1'annex d'aquest Acord.

SIG20EMC1229
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Annex

Estatuís de la Fundació tnstiíuf Cátala de Paleoecoiogia Humana i Evolucfó Social (EPHES)

Capítol 1. Denominació, ámbit d'actuació, naíuralesa j domidfi

Article 1. Denominació

La Fundació que regulen efe presents Estatuís es denomina Fundado Institut Cátala de
Paleoecoiogia Humana i Evolució Social (IPHES).

Articfe 2. Naturalesa jurídica

2. 1 La Fundado es una persona jurídica sense ánim de iucre que té adscrit permanentment et
seu patrimoni a ia realització de les fínalitats d'interés general que s'especifiquen a 1'article 5
d'aquests estatuís.

2.2 La Fundado Instituf Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), está subjecta
a la Llei 4/2008 de 24 d'abril del! LEibre tercer de) Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurldiques, i a la restant normativa que lii siguí d>aplicac<ó. Es regelx, aixE també, per la seva carta
fundacional, pels presents estatuts i per les normes que estableixi el seu patronat, sempre d'acord
amb les disposicions legáis i reglamentáries-

2. 3 Aquesta Fundació gaudirá, a partir del moment de 1'atorgament de la seva Carta Fundacional
en escriptura pública i de la inscripció al Registre de Fundacions de !a Generalitat cíe Catalunya,
de plena capacitat jurídica ¡ d'obrar.

2.4 La Fundado s'adscriu a ltAdministradó de la Generatitat de Catalunya, miíjan^ant el

departament competent en materia de recerca. En aquest sentit, la Fundació está subjecta a!
régim pressupostari, de comptabiiifat, económicofinancer i de control aplicable a les fundacions
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, aixl com al régim de contractació establert a la
normativa de contractes del sector púbiic i a la normativa de patrimonE de la Generalitat de
Catalunya, en tot alió que li siguí d'aplicació en el marc del que estableix ¡'article 177 de la Llei
5/2017. de 28 de mar?.

Articie 3. Domicili

El domicili de la Fundado queda fixat a Tarragona, a 1'edifici del Rectorat de la Unlversitat Rovira
i Virgili, c/ de 1'Escorxador, s/n (43003 Tarragona), El trasllat del domiciti dins del mateix terme
municipal de Tarragona es podrá fer mitjan^ant i'acord del Patronat.

Article 4. Ámbit d'actuació
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La Fundado desenvotupa tes seves actJvitats principaEment des de !'ámbit territorial de Catalunya,
sens perjudici que pugui actuaren altres ámbits territorials i de !a seva expressa vofuntaí tfestablir
relacions de col-laboració amb universitats. instituts, centres de recerca i aitres entitaís del temtori
espanyol o de 1'estranger.

Capítol II. Finalitaís fundacionats

Artide 5. Objecte I fins de la Fundació

5. 1 La Fundado es consíttueix amb 1'objectiu d'esdevenir un centre de referencia internacional en
el desenvolupament de la recerca, docencia i transferencia en fes diferents branques de 1'estudi
de 1'Evolució i del Comportament Humans.

5. 2 El coneixement de ¡'Evofució Humana presenta uns trets propis diferenciáis respecte d'altres
branques de la recerca científica. En primer lloc, combina les disciplines de ¡es Ciéncies de la
Vida, íes Ciéncies de la Térra i les Ciéncies Socials per aprofundir en 1'estudi de processos
genérics d'abast universal. En segon lioc, l'aná(isi material d'entitats humanes temporatment molí
espaiades amb estructures i processos tancats, li atorga una perspectiva única per ser emprat
com una eina d'anáHsi de! present amb prospectiva de futur. Aixl dones els seus objectius i flns
genérics son 1'estudi del passat apticat a 1'anáiisi del present amb la perspectiva de trebattar peí
coneixement de la societat humana del futur i així facilitar la continuTtat i el suport económic i
d'organjtzació pels seus fíns fundacionais en vessants com:

a) La recerca, divulgado, defensa i millora del patrimoni historie, cultural i natural que conformen
tacerb de la evoludó i el comportament humans, des d'una perspectiva evolucionista i
materialista.

b) El patrocini i la promoció d'excavadons vinculades ats treballs arqueopaleontofógics, ajxf com
la recerca científica de Íes troballes i descobertes que es realitzin, la seva divujgadó en fórums
científics i al públic en general, i !a realitzadó de quants trebails. publicacions, congressos,
studis, ¡nidatives i activitats de qualsevol mena que, dins 1'ordenament juridic que sjgua

d'aplicació, s'h¡ puguin vincular, incloent 1'expiotació del coneixement.

5.3 En compiimení deis mencionats objectes i fins es perseguirá la promoció i e! finanQament deis
Programes tfActuació desenvolupats d'acord amb efs seus fins Fundacionals. preferentment fins
cfentífics, docents i de transferencia de coneixement vinculats a les activitaís
arqueopaleontofógiques i d'estudi i divulgació del Patrimoni Cultural.

5. 4 El desenvolupament deis fins fundacionals podrá efectuar-se directament per la Fundació o
en col-iaboració amb altres entftats, persones físiques o juridiques que persegueJxin fins similars
o ctesenvolupin programes vinculats a 1'objecte fundacional.

5. 5 En rao de les seves finaliíats, son beneficiaris de la Fundado tots els sectors sociais que
contribueixen aj desenvolupament de la investigado, de la dÉvulgació, defensa i millora dei
patrimoni historie, arqueopaleontológic, cultural i natural que conformen 1'acerb de 1'evoiució i ei
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comportament humans, ja slgutñ entitats de naturalesa pública o privada sense ánim de lucre i
aquetls altres sectors de la sodetat que, a través de la seva activitat, Jmpulsin o duguin a terme
recerca en aquests ámbits-

Article 6. Activitats

6. 1 Es consideraran compreses en 1'objecte de la Fundació quantes activitats de quaisevol mena,
dins 1'ordenament jurídic que siguí d'apf¡cació, s'hi puguin vincular i íendeixin a dur a la práctica
els fíñs pels qua¡s ha estat coñstituTda, indoses tes de naturalesa mercantil i fínancera.

6. 2 Les activiíats fundacionals es podran organitzar en forma de programes independents, amb
els seus propis objectius, plans d"acció i assignacíó de recursos, de manera que siguí possible la
diferendació i valoració de cada programa.

6, 3 Les finalitats especifiques de recerca de la Fundado son dur a terme projectes de recerca
d'acord amb eis seus fins fundacionals incloenl-hi la prestació de servéis d'investigac¡ó.

6. 4 Les finalitats especiftques de docencia de la Fundació son ¡mpartir docencia dins el marc
universitari que lí siguí d'aplicadó.

6. 5 Les ffnalitats especifiques de transferencia de la Fundació son dur a terme projectes de
transferencia de coneixements i resuttats d'acord amb els seus fins fundacionals i gestionar-ne
1'explotació económica, si procedeix.

6.6 Les finatitats especifiques de projecció social de ia Fundado son dur a terme programes de
difusió, divulgació i socialitzacfó del coneixement d'acorci amb els seus flns fundacionals.

6. 7 El compdment de la voiuntat fundacional i tot e) que pertoca a la Fundació fnsíituí Caíala de
Paieoecoiogía Humana i Evolució Social (IPHES), queda a la fe, consciéncia i lleial saber i
entendre del Patronat, designat de la manera que preveuen aquests Estatuís t d'acord amb les
competéncies que li han estat assenyalades, respectaní les que té atribuTdes el Protectorat de la
Generatitat cte Catalunya.

Capítol 1)1. 0>rgans de govern, administrado i assessorament de la Fundació Instiíut Cátala de
PaleoecologEa Humana i Evolució Social (IPHES)

Article 7. Ürgans

La Fundado Instituí Cátala de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), es dota dets
següents órgans:

a) Patronat.
b) President/a.
c) Director/a.
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d) Admjnistrador/a general.
e) Consetl Cientific.

Article 8. El Patropat

8. 1 El Patronat es l'órgan superior de representacíó, govern i administració de la Fundació, sens
perjudici de les deiegacions en altres órgans que aquest determini, d'acord amb aquests Estatuís
i la legislado vigení.

8.2 El Patronat es un órgan col-legiat integrat per cinc patrons. entre ets quals hi ha !es persones
que ostenten eis carrees de presidenüa i vicepresident/a .

8.3 Son patrons nats les persones fisiques o juridiques següents, que quedaran consignaáes a
1'acta fundacional:

a) La Generalitat de Catalunya, representada per la persona tituiar det Departamení de la
GeneralJtat de Catalunya competent en materia de recerca, o la persona que aquest/a designi.
b) L'Ajuntamení de Tarragona, representa! peí seu alcalde o per la persona que aquest/a designi.
c) La Universitat Revira i Virgili, representada peí seu rector. o la persona que aquesüa designi.

8. 4 A mes deis patrons nats, es designaran com a pafrons dos vocals. designats per la persona
tituiar del departament de fa Generalitat de Catalunya competent en materia de recerca.

Article 9. La Presidencia de! Patronat

9. 1 El/la president/a es ei/la titular del Departament de la Generalitat competent en materia de
recerca o qui aquesta persona designi. la vicepresidéncia recau en el/la rector/a de la Universitat
Rovira i Virgili.

9. 2 El president del Patronat exerceix regufarment, per rao del seu carree, la representació
institucional de la Fundació davant de tercers, en totes les actuacions que hagi de reaiitzar 1'órgan
col-legiat, que no tinguín la condidó d'¡ndelegables, i que no hagin estat delegades expressament
en un alíre deis órgans de direcció o d'administració de la Fundació.

9. 3 A mes, corresponen al president del Patronat, a tito) enunciatiu, les fundons següents:

a) Presidir, suspendre i aixecar les sessions def patronat, aixi com dtrigir les deliberacions i decidr
els empats amb el seu vot dirimení.
b) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pe! Patronat,

Article 10. El carree de patró

10. 1 E!s patrons designats exerceixen el seu carree per un període de 4 anys. Poden ser reelegits
per periodes successius sense cap tipus de limitació. En cas que efs patrons siguin persones
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jundjques, s'hauran de fer representar en el Patronat per una persona física. Els membres del
Paíronat han d'acceptar expressamení el carree de patró.

10. 2 Si es produeix una vacant abans de 1'acabament del mandat estatutari, e) del substitut
acabará en !a data en qué correspondria que el substjtuít cessés.

10. 3 La condició de pairó té carácter gratufí. Quan sigui aínbuTda al titular d'un carree, podrá
actuar en nom del titular d'aquest carree ¡a persona que el pugui substituir d'acord amb les regles
d'organttzadó de la institució de qué es tracti.

10.4 El cessament deis patrons es produirá en els supósits previstos per la normativa reguladora
de les fundacions. Eis membres del patronat que ho son per rao del carree que ocupen, han de
cessar en la seva representado en e) moment que perdin la condSdó per la qual van ser nomenats.

10. 5 Ets patrons hauran de desenvolupar ei carree amb la diligencia d'un representant lleia» i
respondran solidáriament davant de )a Fundació deis danys i perjudicis que causin per actes
contraris a la llei o ais Estatuts o peis realitzaís sense la diligencia amb la que han de
desenvolupar el carree.

Article 11. La Seeretaria

11. 1 Ei secretan del Paíronaí, que podrá no ser membre d'aquest órgan, cas en el qua! actuará
amb veu pero sense vot, será efegit peí Paíronat a proposta del president.

11.2 Corresponen al secretari, a tito! enunciatiu, les funcions segQents:

a) convocar en nom del seu president al Patronal i ais resíants órgans de la Fundació deis quals
n'ostenti la Secretaria. d'acord amb els presenís Estatuts.
b) estendre les actes de les reunions, que serán signades després de la seva aprovació peí
president ( el; propi secretari.
c) expedir les certificacions oportunes deis acords adoptats i del confingut deis llibres i la
documentado comptable ¡ constitutiva de ia Fundació an-tb el vist i plau del president. Al Kibre
d'actes s'hi ha de fer constar els assistents a cada reunió, la forma i el resultat de tes voíacions i
el text literal deis acords que s'hi adoptin.

Article 12. Sessions i convocatoria

12. 1 Ei Patronal es reuneix en sesstó ordinaria atmenys una vegada a l*any, i obligatóriament
durant el primer semestre de fany natural amb la finaliíat d'aprovar els comptes anuals de
1'exercici anterior. Així mateix, es reuneix en sessió extraordinaria, sempre que el seu presídení
ho cregui oportú, per iniciativa propia o a petició d'una quarta part deis seus membres. En aquest
darrer cas. la reunió s'haurá de fer en el termlni de 30 dies a compíar de ia sol-licitud. Aquesta
sot-licitud s'haurá d>adre5ar al president i haurá d'indjcar els assumpíes a tractar.
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12. 2 Les convocatóries s'han de fer per escrit amb Cordre del dia i ia cfocumentació annexa
corresponent i s'han de notificar a cadascun dets membres amb una antelació minima de set dies,
llevat que es tracti de casos d'ur3énc¡a en qué caldrá fer-ia amb un minim de vint-i-quaíre hores
d'ant¡cipació. En aquest cas, una vegada considerat 1'ordre dei día, el Patronat hauré d'aprecíar
per majoria absoluta deis membres presents, 1'existéñCfa de la urgencia i, si aquesta no s'estímés,
es convocará una nova sessio per procediment ordinari. La notificació de les convocatóries pot
ser efectuada per mifjans telemátics i a aquests efectes els membres del patronaí facilitaran a la
Fundacfó la seva adrepa electrónfca.

12. 3 La convocatoria s"haurá de realitzar per qualsevol mitjá que deixi constancia de la seva
recepció, J s'adre9ará al domicili que cada pairó tingui regjstrat en els arxius de la Fundació. La
comunicació de les convocstóries pot ser efectuada per mjtjans telemátícs i a aquests efectes els
membres del Patronat facilitaran a la Fundació ia seva ádrela electrónica.

12.4 El Patronat es pot reunir, quan escaigul, mitjan^ant videoconferéncia, muiticonferéncia o
qualsevo! altre sistema que no impliqui la presencia física deis membres del! patronat. En aquests
casos es necessari garantir la identificado de les persones que participen en ia reunió, la
continuftat de la comunEcació, la possibftitat cl'Íntervenir en les seves deliberacions, femissió de
vot i !a constancia de la seva recepció i autenticítat. La reunió s"ha d'entendre celebrada a! lloc on
es trobi e( president o presidenta. En les reunions virtuals s'han de considerar assistents aquelles
persones membres de) Patronal que hagin participat en la multiconferénda o qualsevoi altre
ststema que no impliqui la presencia física deis membres del patronal.

Article 13. Adopctó d'acords

13. 1 Per adoptar acords es necessária, com a minim, )a presencia cíe la meltaí mes un deis
membres del Patronal. EJs acords, Ifevat deis casos contempláis a 1'apartat següent, s'han
d'adoptar per majoria de vots. a rao d'un vot per cada patró assistent a les reunions. En supósits
d'empat, el vot del president té valor diriment.

13.2 Per a !'adopció d'acords del Paíronat sobre la modificació deis Estatuís, t'aprovació del
balan? i el compte de resultáis, la memoria <de 1'exercici, el pressupost i la designado deis
membres de la Comissió executiva, caldrá el vot favorable de la majoria absoluta deis nnembres
de! Patronal. Quan ia modificació deis estatuts fací referencia ai contingut de 1'article 3, es
necessitará unanimitat. L'adopció de declaracions responsables pe! patronat ha d'esser acordada
amb el vot favorable de dos tercos del nombre total de patrons sense computar els que no puguin
votar per rao de conflicte dlnteressos amb la Fundado.

13. 3 No es podran prendre acords válids respecte de nous assumptes no incfosos en l'ordre del
día, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres de! Patronat i ho consentin
expressament fa majoria. Tampoc no es podran prendre acords válids sobre aquelts assumpíes
en retacjó amb els quals no s'hagi djstribu'it amb 1'anteladó indicada a 1'article anterior ia
documentado corresponent, IIevat que tots ets membres del patronat assistents a la reunió ho
consentin expressament.
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13.4 L'acta de íes reunions del Patronat s'aprovará al final de la reunió o a !a següent.

13, 5 Es poden adoptar acords, també, mitjan?aní 1'emíssió del vot per correspondencia postal,
comunicado telemática o qualsevol altre mitjá sempre i quan quedin garantits els drets
d'informació i de vot, que quedi constancia de ia recepció del voí i que se'n garanteixi 1'autenticitaí.
En aquests casos s'entén que facord s'adopta al tloc del domicila de la frundlac¡ó 1 en la data de
recepció det darrer deis vots váitdament emesos.

Article 14. Funcions del Patronat

14. 1 E¡ Patronat, en 1'exercici de )es seves funcions i a tito! merament enunciatiu, li competeixen

expressamení:

a) Realitzar tota mena d'actes i de negóos jurídics, tant d'admin¡strac¡ó com de rigorós doiTtini,
sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, sense altres formalitats que les establertes
en squests Estatuís i en la legistació vigent. En conseqüénda, pot acceptar les adquisicions de
béns o de drets per a la Fundado i efectuar tota mena d'actes i de contractes per a 1'adquisició,
la possessió, !ladministrac¡ó, ¡"alíenació i el gravamen sobre béns mobtes i immobles, fins »tot els
que fan referencia a la constitució, la modifícació i la cancel-ladó total o parciat d'hjpoteques,
redempció i altiberamení de drets reais i attres actes de domini.
b) Cobrar i percebre rendes, fruits, dlvídends, interessos i utilitat, i qualsevol altres productes o
benefícis derivats deis béns que integren el patrimoni de la Fundació i deis rendiments obtinguts
en el desenvolupament deis seus fins.
c) Efectuar els pagaments que calgui i els de les desposes necessáries, per a 1'administradó,
funcionament i protecció del patrimi onj i de les rendes de la Fundació.

d) Realitzar tota mena cfoperacions amb caixes i bañes, indos el Bañe d*Espanya, i d'altres
entitats financeres i bancáries de crédit i estaivi, tot obrint, seguint i cancel-lant comptes corrents
d'estalvt i de crédií; subscnure tota mena de coníractes de crédit i dipósit en metái-lic, de vaiors i
imposicions a termini, així com subscriure la ciisposició de tota mena d'operacions de crédit i
préstec.
e) Definir eis programes d'actuació de la Fundació, aprovar ei pressupost d'ingressos i de
desposes corresponent a cada exercici i la seva liquldació i aprovar les memóries, invenfaris,
bal angas i estats de comptes.
f) Aprovar els convenís que formaiitzi la Fundació amb altres entitats publiques i
privades.
g) Establir !a pojítica de recursos humans, que inclou la setecció, ¡a contractaeió, el régim
retributiu, (també les condicions en qué ha de desenvolupar llurs activitats.
h) Designar, contractar, si s>escau, e! director, fixar-ne les retribucions, atorgar-Ii poders notariats
per al desenvotupament de tes seves funcions, i cessar-lo.
i) Designar 1'admiñistrador general, a proposta de( director, fixar-ne les retribucions, i cessar-lo.
j) Designar et secretan de! Patronat, a proposta del presidení, ei qual pot ésser o no un deis
membres del Paíronat.
k) Modificar, si s'escau, els Estatuts, per majoria absoluta deis seus membres, d'acord amb les
seves própies previsions dins del marc de la Llei.
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1) Interpretar aquests Estatuts i aprovar els reglaments complementaris que siguin pertinents,
d'acord amb la legisiació vigent.
m) Representar la Fundado judiciafment i extrajudidalment.
n) Qualsevo) altra funció no explicitada anterJorment que se li atribueixi per aquests Estatuts o
que es derivi de les funcions de govern de ¡a Fundació que corresponen al Patronat.

14.2 El Patronal pot delegar les seves facultats en el director o 1'admjnjstrador general i nomenar
apoderáis generáis o especiats amb funcions i responsabilítat mancomunadas o soliciáries. No
son delegables, ni poden ser objecte d'apoderament: 1'aprovadó de comptes, la formulado de
pressupostos, 1'alienació i ei gravamen de béns immobles i déte valors mobiliaris no cotitzaís en
borsa, ni altres béns que fotmin parí del fons fundacional, 1'adopció i formalització de declaracions
responsables ni qualsevol altre acte que requereixi fautorització o aprovació de! Protectorat o
1'adopció i formalització d'una declaració responsable.

14. 3 El Patronaí aprova anualment els programes d'activitats i els objectius generáis de la
Fundacjó i, a aquest efecte, elabora un document en e( qual es palesa la relació d>objecíius t el
seu contingut económic, sempre d'acord amb les seves disponibilitaís pressupostáríes, que han
de quedar reflectides en el pressuposí corresponent.

ArtJcle 15. El Consell CJentffJc

15. 1 El Consefl Cientific es Córgan assessor del Patronaí pe) que fa s ¡'orientació científica de la
Fundació i fórgan avaluador de les seves activitats.

15.2 Está format per un máxim de © membres, escollits entre pereones de prestfgi i compeíéñda
reconeguda especiaiment en 1'ámbit de les disciplines dedicades a 1'estudi de {'Evoluao i del
Comportament Humans. Son designats i revocats lliurement peí Patronat.

15.3 El Consell Científic es reuneix sempre que ho sol-iicití el president del Patronat, el Patronat
o el director, els quals, a mes, poden soi-iicitar 1'assessorament individual deis vocais assessors.
També poden ser requerits per assistir a les reunrons del Patronat, amb veu i sense vot, d'acord
amb la finalitat d'assessorament que se'ls pugui encomanar. En toí cas, ei Consell Científíc será
convocat peí President, si mes no, una vegada 1'any. El Consell Científic determinará el seu propi
régim diadopdo d'acords.

Article 16. La direcdó

16. 1 Corresponen al/la director/a totes aqueites funcions conduents a 1'impuls, la promoció i ei
desenvolupament dets objectius cientifics i de gestió de 1'lnstitut i, amb carácter merament
enunciatiu. li competeixen expressament;

a) estabiir els objectius específics de les actuacions de la Fundado Institut Cátala de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), en compliment del programa d'activitats i deis
objectius generáis aprovats peí Patronat.

49



b) elaborar el programa anual d'actjvjtats de fa Fundació pera la posterior aprovació del document
per part del Patronaí.
c) propasar al Patronat ets convenís de coi-faboració o altres jnstrumenís de cooperació que la
Fundado pugui estabiir amb afires centres de recerca nacionals o estrangers.
d) dirigir les actuacions encaminades a 1'obtendó de recursos necessaris perqué es puguin dur a
terme efs objectius de ta Fundado.
e) dirigir, organitzar, gestionar, executar i inspeccionar les actívitats de recerca de la Fundado,
d"acord amb les directrius del Patronafc
f) informar el Patronat del desenvofupament de les activitats i programes de recerca de la
Fundació i exereir les funcions que IÍ siguln encomanades o delegades per aquest.
g) exercir les funcions de setecció, contractació, direcció, gestió i supen/isió del personal cientlfic
i técnic de la Fundació, i auíoritzar !ladscrfpció del personal científic i técnic di'altres {nstitucions a
la Fundado.
h) promoure la formado del personal cientifíc i técnic de la Fundació.
i) contractar 1'administrador/a general. d'acord amb la designactó del Patronat.
j) delegar de forma expressa determinades facultats en 1'administrador/a general.

16. 2 EI/La direcíor/a podrá assistir a les reunions del Paíronaí, quan sel convoqui, amb veu 1
sense vot. El patronat també pot convidar a assistlr a les reunions, amb veu i sense vot, a
persones que consideri convenienís per al millor exercici de Íes seves funciions.

Article 17. L"Admin¡strador/a general

17. 1 L>admtnistrador/a general de la Fundado será designat/da peí Patronat, d'acord amb fes
condicions que consideri escaients I que figuraran en el corresponent contráete, a proposta del
director/a, i dependrá orgáñicament d'aquest.

17.2 L'administrador/a general djsposará de 1'oportuna escriptura de poders que legitimi les seves
actuacions amb fercers; respondrá peí seu carree i gestió davant del Patronat i podrá assistir a
les reunions d'aquesí órgan, quan se'1 convoqui, amb veu i sense vot.

17. 3 A 1'administrador/a general li correspon 1'autorització o el reconeixement de compatibilitats
del personal de la Fundació i totes aquelles funcions que li delegi el director/a.

17. 4 En cas de que el Patronat decidís no nomenar cap administrador/a, les seves funcions i la
direcció admÍnistFativa serán realitzades pel/per la Director /a de la Fundació, apoderat/da
convenientment.

Article 18. Conflicte dlnteressos

Els patrons i les persones que s'h¡ equiparen segons la iegislació vigent actuaran conforme a
aquesta en qualsevol situació de confficte d'interessos directe o ¡ndirecte, que tingui amb la
persona jurídica.
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Eis patrons i les persones que s'hi equiparen segons fa legislado vlgent s'3bstindran de participar
en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre ¡'objectivitat en la gestió de
la Fundació.

En tot cas ha de quedar suficíentment acreditada la necessftat o prevaienga deis interessos de fa
Funcfació sobre els particulars del patró o persona equiparada.

Si hi ha un conflicte dlnteressos entre la Fundado i alguna persona integrant d"un deis seus
órgans o persones que s'hi equiparen d'acord amb la legislació vigent, s'ha de procedir d'aeord
amb et que s'estableix a 1'art. 332-9 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del lljbre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones juridiques a 1'adopció d'una declsració responsable que
s'haurá de presentar al Protectorat de Fundacions juntament amb ia documentació justificativa,
d'acord amb el que dísposa l'art. 332-13 de la mateixa Llei.

Capítol IV. De la dotació i régim económic

Artide 19. Dotado fundacional

19. 1 La dotació inicia! de la Fundació está constituida per la dotació económica i/o pels béns que
s'especifíquen a la Carta fundacional. No obstant, es pot incrementar amb altres béns i drets que
la Fundado adquireixi amb aquesta fíñalitat, per qualsevol títol.

19. 2 Els béns i les rendes de la Fundació es consideraran adscrits. ct'una manera directa o
immediata, a la realització de (es finalitats fundacionals. Ltadscripció del patrimonj a la. consecució

deis fins fundadonals té carácter comú i indivís; es a dir, no es poden assiignar quotes i parts,
iguals o no, de capitat i rendes de la Fundació a cada un d'ells.

Article 20. Gestió económica

20. 1 La Fundado Institut Cátala de Paleoecoiogja Humana i Evolució Social (IPHES), du a terme
les seves finatitats, amb el producte de les rendes del seu patrimoni, amb els ingressos
procedents ctels servéis i activitats que pugui realitzar per compte propi o alié, amb ¡es
subvencions i doíacions que rebi de ¡'AdministraGió, amb les aportacions de les empreses
col'laboradores, amb els donatius que rebi per aplícar-los directament a la seva realifzadó, i amb
altres ingressos que pugui obtenir per qualsevol causa, incloses les activitats mercantils, per
compte propi o en gestió encomanada per tercers, a 1'únic efecte d'obtenir rendes o ingressos
destináis a finangar els fins fundacionals i incrementar la dotació funcional, amb subjecció a)
previst per 1'ordenamení jurídic que li siguí d'apljcadó.

20. 2 Les rendes generados per la dotado fundacional, els recursos captáis per desposes
ordináries de funcionament i la resta de fons de que es disposi peí compliment deis fíns
fundactonals, serán apEicats, amb les exigéncies i timitacions previstes per la legislació vigent i en
eis presents Estatuís, ais programes ct'actuació aprovats peí Patronat.
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20. 3 Els sobrants deis ingressos de cada exerdci, poden ser capitalitzats d"acord amb el que
estableix el Patronat dins deis límfts establerts per la legisSació vigent.

20. 4 La gestió de programes económics es realifzará per acord del patronat i segons Í'apilcac¡ó
defs programes d'ac{¡v¡tats de la Fundado.

Article 21. Recursos de la Fundado

E)s recursos de la Fundació son els següents:

a) Les aportacions d'emi preses o mstitudons reaiitzades a títol de donatiu o be resuitants de

convenís de col-laboració empresarial amb alguna de les Activitats de la Fundació.
b) Les subvencions, ajuts i cot-taboracions de qualsevol tipus que obtingui la Fundado.
c) Les liberalitats de qualsevol classe, ja siguí en metál-tic o especie, que rebi la Fundació i que
no deguin incorporar-se ai seu capital, per decisió del donant o testador o del propi Patronat.
d) EIs premis en metái-lic que rebi la Fundació.
e) Les quantitats que puguí rebre (a Fundació com ingressos per les seves activitats, sempre que
no impliqui una limitado injustificada de 1'ámbit deis seus possibles benefiaaris.
f) Les rendes i productes del seu capital i patrimonj i les quantitats que rebi com a benefíci de les
inversioñs que realitzl, dins deis límits permesos per la legislado vigent.
g) Les liquidacions de drets d'explotació, distribucló, ectició o de qualsevol altre classe de propietat
intel-lectual i industrial que corresponguin a la Fundació per ia seva íitularitat sobre eis mateixos
o per atribudó, concessió o cessió d'ús de les persones naturals ojurídiques que les ostenten.
h) Les quantitats que rebi la Fundació por la elaboració dlnformes i estudis, per (a prestació de
servéis técnics. assessoraments o per la organització, gestíó i participaaó en events científics,
tecnias i cuiturals.
i) Qualsevol altres ¡ngressos que rebi la Fundado i que siguin admlsstbles en Oret.

Article 22. Despeses de fundonament

Les desposes cterivactes dei funcionament del Patronat i deis seus órgans delegsts, sense
comptar a aquest efecte el cost de Íes funcions de direcció o gerencia, no poden ser superiors al
15% deis ingressos nets obtinguts durant 1'exercici.

Article 23. Pressupost i régim comptabie

23. 1 Cada any s'ha d'elaborar un pressupost d'ingressos i despeses per a 1'exercici següení; dins
els sis mesos segQents a la data de íancament de 1'exercici. signat peí secretan amb el vist i plau
def president i el Patronat 1'haurá d'aprovar.

23. 2 E! pressupost anual de la Fundado será prepara! per 1'administrador general, en cas de que
exísteixi, i presenta! al Patronat per a la seva aprovació al menys amb quinze dies d'ariteladó a
la data llmit conforme a la normativa en vigor. En cas de que el Patronat no decidís nomenar cap
administrador, el Pressupost será elaborat peí director de la Fundado, apoderaí convenlentment,
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en els terminis que resuitin preceptíus i, en tot cas, amb antelació a 1'inici de 1'exerdci
pressupostat.

23, 3 El pressupost es podrá confeccionar per Programes d'Actuació, tants com desenvoiupi la
Fundació i, en tot cas, separant clarament el Programa de Recerca i el Programa Doce nt, del
Programa de Transferencia, en el que es poden recollir operacions de naíuralesa mercantil i
financera per les que es rebin remuneracions, d'aeord amb Cordenament jurídic que sigui
d'aplicacEó.

23. 4 En 1'estat d'ingressos s'inGlouran toís els que tingui previst rebre la Fundado per quaisevol
concepte i en el de cfespeses es dtferenciará entre els corresponents a la gestió i admínisíració,
els previs per inversions i millores ordEnáries del capital i bens de la Fundació i e!s destináis al
compliment deis seus fins.

23. 5 Els rendiments derivats del Programa de Transferencia podrá ser transvasat, per acord del
Patronat, ais afires dos Programes, pero mai a 1'inrevés,

23.6 fexercici económic es anual, s"iniciará f'1 de gener i es tancará el 31 de desembre del mateix
any. El primer exerdci económic comentará en ta mateixa data d>i"nscripdó definitiva en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i finalitzará el 31 de desembre següent.

23. 7 La Fundado ha de portar, aimenys, el tlibre diari, el llibre inventan i de comptes anuals ¡ el
¡libre d'actes, d'acorcf amb les prescripcions establertes a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la restant normativa que li
siguí d'aplicació.

23. 8 La presentado deis comptes al protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar
de 1'aprovació, per mitjá deis documerits informáíícs garantits amb les corresponents signatures
electróniques reconegudes.

Article 24. Attres obiigacions

La Fundació ha de complir les obtigadons administratives i físcals que assenyaten les liéis en
relació amb la formulació d'inventaris de béns, baianpos, iiquidació de pressupostos, memóries
d'activitats, ¡libres de comptabilitat i presentado d'aquests documents a ies autoritats competents.

Capítol V Extinció i modificació

Article 25. Extinció i liquidació

25. 1 La Fundació es, per la seva naturalesa, permanent. S'extingirá, pero, per la pérdua tota) deis
seus béns o per la impossibititat d'acomplir les seves finalitats fundacionals, per 1'absorció o la
integrado que resutti d'un procés de fusió i, si es el cas, per les restants causes enumerades a
1'articfe 335-4 de la Ltei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer de! Codi civil de Catalunya, relatiu

53



a les persones jundiques, amb 1'acord motivat de! Patronat pres per tots els patrons, ratificat peí
Protectorat. Per dur a terme 1'extinció s'haurá de formalitzar el document administratiu

corresponent, que haurá tíe ser aprovat peí Proíectorat.

25.2 La dissolució de la Fundado determina ¡a cessió gtobal de tots ets actius i eis passius, la
qual s'ha de dur a terme peí Patronat, o per les persones liquidadores que aquest nomeni
expressament a aquests efectes o, sí s'escau, peí Protectorat. Aquesta cessló es destinará a les
entitats que estabteix la Llei 4/2008, de 24 d'abri), del Llibre tercer de! Codi civil de Catalunya,
retatiu a ¡es persones jurídiques.

25.3 En e! cas de liquidado del patrimoni, catdrá procedir a la liquiclació deis actius j els passius,
havent de revertir a 1'Administració de la Generalitat de Catalunya, a 1'Ajuntament de Tarragona i
a la Universitat Rovira i Virgiii, com a mínim, ¡a part del patrimoni resultant de la laquidació que
resulti proporctonal a Íes transferéncies, donacions i aportacions que aquests hagin realitzat i
donar els havers que restin 1'aplicació establerta en 1'apartat anterior.

Articte 26. La fusió i fescissió

26, 1 La decisió de fusió, requereix l'acord motivat i per majoria de dos tercos del Patronaí i també
requereix facord motivaí del Patronat de totes (es institucions interessades, així com 1'aprovadó
del Protectorat.

.
A '^

26.2 L'acord d'esciss¡6 de ia Fundació, tota! o parciM, s'adoptará només per donar millor
compliment a les finalitats fundacionais, i es pendra |^r- majoria de dos te.i-gos i motivada peí
Patronat. amb i'aprovació de) Protectorat. y" <

26. 3 La fusió t escissió han de respondre a la conveniérfcia de complir millor els fins fundacionals
i només es podran fer quan no consíi la voluntat contraria def fundador.

Articie 27. Modiificacíó deis Estatuts

La modÉficació d"aquests Estatuís, de conformttat amb el que esíableix 1'article 13, exigeix ser
aprovada per majoria absoiuta del Patronat, amb ¡'excepció prevista al mateix article 13 en relació
a ¡'article 3, en qué es necessitará unanimitat El Patronat valorará, tenint en compíe la voluntaí
fundacional, la necessitat o conveniencia de la modtficacíó. Aquesta requerirá, finalment,
1'aprovació del Protectorat i la sevg formalització en escriptura que haurá d'inscriure's al Registre
de Fundacions.
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CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al
principi indicat es traba al meu protocol general
d'instrument públics al qual em remeto. I a instancia
de "FUNDACIO INSTITUT CÁTALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I

EVOLUCIO SOCIAL" ("IPHES") lliuro copia en vint-i-vuit
fulls de paper timbrat de 1'Estat, exclusiu per a do-
cuments notaríais, serie FK, número 4131889 i els

vint-i-set següents correlatius en ordre, que signo,
firmo, rubrico i segello, a Barcelona, el dia vint-i-
sis d'octubre de dos mil vint. EN DONO FE.-
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