Estatuts de la Institució CERCA – Aprovats el 16 de juny de 2010

ESTATUTS

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ DELS CENTRES DE RECERCA DE
CATALUNYA

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Denominació
La Fundació regulada per aquests Estatuts es denomina Fundació Institució
dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA).
Article 2
Naturalesa jurídica
1. La Fundació té caràcter permanent i resta subjecta a la normativa aplicable
a les fundacions que compleixen llur funcions majoritàriament a Catalunya.
2. Aquesta Fundació assolirà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les
disposicions legals que li siguin aplicables, pel fet de l’atorgament de la seva
carta fundacional en escriptura pública, i de la seva inscripció al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Article 3
Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a l’Avda, Diagonal, 403, 08008
Barcelona. El trasllat del domicili s’ha d’efectuar d’acord amb l’article 311-8
del Codi civil de Catalunya, i ha d’acordar-lo el Patronat que també pot
establir les delegacions que consideri necessàries.
Article 4
Àmbit d’actuació
La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l’àmbit
territorial de Catalunya, sens perjudici que pugui actuar en altres àmbits
territorials.

1

Estatuts de la Institució CERCA – Aprovats el 16 de juny de 2010

Article 5
Subjecció al dret català
A la Fundació li és d’aplicació el que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques; se
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i a la resta de normes
legals i reglamentàries que siguin d’aplicació a aquest tipus de Fundació, i de
manera especial, a aquests Estatuts.
Article 6
Objecte i finalitats fundacionals
1. La Fundació té com a objecte:
a) El suport als centres de recerca de la Generalitat i la seva projecció
corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin incrementar i
consolidar posicions de lideratge internacional.
b) La implementació de les polítiques de l’Administració de la Generalitat
adreçades als centres de recerca de la Generalitat i a altres estructures de
recerca, quan així se li encomani.
2 La Fundació té com a finalitats:
a) Desenvolupar activitats complementàries de les polítiques públiques de
l’Administració de la Generalitat, en matèria de centres de recerca, per
contribuir a la seva implementació i al millor compliment dels objectius, i
esdevenir també un instrument de suport a l’Administració de la Generalitat
en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
b) Treballar en favor de l’excel·lència de les activitats que desenvolupen els
centres de recerca de la Generalitat i, en especial, de les seves activitats de
recerca, desenvolupament científic i transferència del coneixement.
c) Contribuir a l’impuls i la coordinació dels centres de recerca de Catalunya,
en els termes que reglamentàriament correspongui; i col·laborar amb els
agents d’execució de la recerca que desenvolupen funcions a Catalunya.
Article 7
Beneficiaris
1. En raó a les seves finalitats, són beneficiaris directes de Fundació els
centres de recerca de la Generalitat, i per extensió les entitats que els
constitueixen o que hi participen, els investigadors propis, adscrits o vinculats
als centres, la resta de centres i agents del sistema de R+D+I i la comunitat
científica en general. L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el
Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.
2. Els centres de recerca de la Generalitat són centres, amb personalitat
jurídica pròpia, i són creats o participats per l’Administració de la Generalitat
juntament amb les universitats i altres entitats públiques o privades;
segueixen una política pròpia de contractació per a la captació de talent;
tenen la massa crítica suficient per al seu impacte internacional; gaudeixen
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d’autonomia per a l’exercici eficient de les seves funcions; posseeixen un
òrgan científic d’avaluació de caràcter extern, i disposen del finançament
estructural adequat a través d’un contracte programa amb l’Administració de
la Generalitat.
Article 8
Relació de la Fundació amb els centres de recerca
La Fundació no intervé en el funcionament intern dels centres ni en la seva
activitat de recerca, la qual es desenvolupa amb plena autonomia de cada
centre.
Article 9
Objectius específics
Són objectius específics de la Fundació, en el marc de les polítiques d’R+D+I
del departament competent en la matèria, amb relació als centres de recerca
de la Generalitat:
a) Impulsar la relació entre els centres de recerca i l’Administració de la
Generalitat, les universitats, els hospitals, els centres tecnològics, les grans
infraestructures singulars i la resta d’agents del sistema de R+D+I de
Catalunya.
b) Fomentar la coordinació dels centres de recerca amb el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC), i altres agents de finançament,
coordinació i execució del sistema espanyol de Ciència i Tecnologia.
c) Contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de la
Generalitat.
d) Facilitar i promoure l’adopció de polítiques conjuntes en gestió de la
recerca, desenvolupament científic i transferència de coneixement;
identificant i aprofitant les sinèrgies i les economies d’escala.
e) Contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels centres de
recerca amb els millors centres i universitats d’arreu del món, impulsant la
recerca interdisciplinària, els programes transversals coordinats, la mobilitat
dels investigadors i l’atracció i retenció de talent a nivell internacional.
f) Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial
i a la societat en general, així com el suport, l’assessorament i l’impuls per a
la creació d’empreses spin-off a partir de patents o de resultats generats.
g) Potenciar en l’àmbit dels centres de recerca la implicació i el compromís
del sector econòmic i empresarial i de la societat en general.
h) Qualssevol altres en suport de les activitats dels centres de recerca i en
benefici de la R+D+I que li encarregui l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Article 10
Col·laboració entre els agents d’implementació de les polítiques d’R+D+I
1. La Fundació ha d’establir una coordinació permanent amb les altres
agències de recerca i d’innovació del sistema català, i impulsar els
mecanismes de cooperació i de coordinació necessaris amb els altres
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organismes estatals i europeus vinculats a la recerca i a la innovació que
siguin homologables a la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya.
2. La Fundació s’ha de coordinar amb els agents de cooperació que
s’estableixin per als centres tecnològics, especialment per promoure
projectes conjunts entre els centres de recerca i els centres tecnològics.
3. La Fundació col·laborarà amb l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
(ACC1Ó) i també amb l’entitat del sector públic de l’Administració de la
Generalitat que, d’acord amb el PNRI, assumeixi funcions de suport a la
recerca, per implementar, en el nivell que se li encomani, juntament amb
l’organisme coordinador dels centres tecnològics, les polítiques de
valorització dels resultats de la recerca, de transferència de coneixement, de
gestió de les grans infraestructures de recerca, de captació de talent, de
mobilitat d’investigadors, d’internacionalització i de desenvolupament de
projectes de tecnologies confluents, així com en la promoció de la creació
d’empreses spin-off a partir de patents o de resultats generats pels centres de
recerca.
Article 11
Activitats
1. Amb relació als centres de recerca de la Generalitat, la Fundació efectua
les activitats que es relacionen seguidament:
a) El desenvolupament i la projecció de la imatge corporativa conjunta dels
centres de recerca, com a referent de qualitat i amb identitat pròpia vers les
institucions i la comunitat científica; i la promoció de la visibilitat internacional
dels centres.
b) L’avaluació i elaboració tècnica de les memòries de propostes de nous
centres de recerca.
c) La col·laboració amb l’Administració de la Generalitat per a l’optimització
dels centres de recerca, així com en el seguiment i la gestió dels contractes
programa que aquesta hagi formalitzat amb els esmentats centres.
d) El seguiment pressupostari del funcionament i de les inversions dels
centres de recerca i el suport per a la gestió eficient i l’assoliment d’objectius
de qualitat global.
e) El recolzament de les polítiques de captació i retenció de talent i en
general dels recursos humans.
f) L’assessorament i, si escau, el suport administratiu a les secretaries dels
òrgans col·legiats.
g) La relació amb els consells científics, si escau, i la gestió de l’avaluació
dels centres de recerca.
h) El seguiment i recolzament als plans estratègics dels centres de recerca.
i) Els programes, projectes i accions d’impuls, foment o de qualsevol altre
tipus, adreçats als centres de recerca.
j) Qualssevol altres per al millor compliment dels seus objectius i finalitats, i
aquelles que li siguin expressament encomanades mitjançant els instruments
jurídics corresponents.
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2. Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes a terme
per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que
específicament les regulin, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o
llicències pertinents.
3. Amb relació als centres de recerca de Catalunya i altres agents de gestió
de la recerca, la Fundació efectua les activitats que li corresponguin en el
marc del seu objecte fundacional.
4. La informació relativa a l’organització i a les polítiques pròpies dels centres
de recerca i a les dades de caràcter personal que Ia Fundació pugui conèixer
en l’exercici de les seves funcions, es tractaran de manera estrictament
confidencial i només podran ser posades en coneixement de tercers prèvia
autorització del centre corresponent, i d’acord amb la normativa vigent.
Article 12
Relacions instrumentals
1. La Fundació es relaciona amb el departament competent en matèria de
recerca de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un
contracte programa de caràcter pluriennal i d’acord amb un pla d’acció anual.
2. La Fundació presentarà anualment una memòria d’actuació per explicitar la
seva contribució a l’objecte i les finalitats per a la qual ha estat creada. Així
mateix restarà subjecte a avaluacions periòdiques de les seves activitats
mitjançant procediments externs rigorosos i homologables internacionalment.
3. La Fundació pot dur a terme les seves activitats per mitjà de convenis i
d’altres formes de col·laboració i gestió admeses en dret; mitjançant la
promoció i/o participació en altres entitats jurídiques públiques i privades,
sempre que siguin adequades per al millor compliment dels seus objectius i
funcions, i en el marc de la normativa aplicable a las fundacions de
competència de la Generalitat.
4. Aquesta Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen o que hi
estan vinculades, especialment dels centres de recerca de la Generalitat, i
que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A aquests efectes pot
assumir encàrrecs per al desenvolupament de programes o actuacions en
R+D+i, en el marc d’allò establert a l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors dels quals és considerada mitjà propi, sens perjudici
que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encomanar l’execució de la
prestació objecte de les mateixes.
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CAPITOL II
Òrgans de Govern, d’administració i d’assessorament
Article 13
Òrgans i càrrecs
1. Els òrgans col·legiats de la Fundació són:
a) El Patronat
b) La Comissió Delegada
c) El Consell Científic
2. Els càrrecs de la Fundació són:
a) El president/a
b) El vicepresident/a
c) El director/a
Article 14
El Patronat
1. El Patronat és l’òrgan superior de govern de la Fundació i n’ostenta la
representació, la qual comprèn totes aquelles facultats que s’escaiguin per a
la realització dels objectius i les finalitats fundacionals.
2. Són patrons:
a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per la
persona titular del Departament competent en matèria de recerca o
persona que designi, que n’ostentarà la Presidència.
b) Un científic o científica preeminent internacionalment reconegut i
vinculat al sistema de recerca de Catalunya, que n’ostentarà la
Vicepresidència, designat pel Patronat a proposta de la persona titular
del departament de la l’Administració de Generalitat competent en
matèria de recerca.
c) Un patró designat per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de recerca.
d) La persona titular de la direcció general de Recerca del departament
de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de recerca.
e) Un patró designat per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’innovació.
f) Un patró designat per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de salut.
g) Un patró designat per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’agricultura.
h) Un patró designat per la persona titular del departament de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’economia i
finances.
i) L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca representada per la
persona que n’ostenti la representació legal.
j) Dos patrons designats per Associació Catalana d’Entitats de Recerca.
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3. El Patronat podrà tenir un mínim de 11 i un màxim de 15 patrons. El
Patronat podrà aprovar la incorporació de nous patrons, previs els tràmits que
siguin preceptius, d’acord amb la normativa vigent, tot mantenint la
proporcionalitat dels patrons designats per l’Associació Catalana d’Entitats de
Recerca en el primer Patronat. En el supòsit que siguin patrons del sector
públic de la Generalitat hauran de ser designats per les persones titulars dels
departaments de l’Administració de la Generalitat.
4. Poden assistir a les reunions del Patronat les persones que hi siguin
convocades pel president o presidenta, amb veu i sense vot, per al millor
exercici de les finalitats fundacionals.
5. El director o directora de la Fundació, que no té la condició de patró,
assisteix a les reunions del Patronat, prèvia convocatòria, amb veu i sense
vot.
Article 15
El càrrec de patró
1. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat
d’obrar plena, que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions
o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per
delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de
falsedat.
2. Les persones membres del Patronat entren en funcions després d’haver
acceptat expressament el càrrec pel qual han estat designats. L’acceptació
del càrrec es farà constar en alguna de les modalitats establertes a la
legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s’ha
d’inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat.
3. El càrrec de membre del Patronat s’ha d’exercir personalment. Tanmateix,
es pot delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, en una altra
persona membre del Patronat. Si la condició de membre del Patronat és
atribuïda per raó d’un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que el pugui
substituir d’acord amb les regles d’organització de la institució que es tracti.
4. La durada del mandat dels patrons serà per un període de quatre anys i
poden ser renovats, per períodes successius, sense cap tipus de limitació. Si
es produeix una vacant abans de l’acabament del mandat estatutari, el del
substitut acabarà en la data en què correspondria que el substituït cessés.
5. Els patrons que siguin designats per raó del càrrec que ocupen exerciran el
seu mandat mentre l’ocupin, i hauran de cessar en el seu mandat en el
moment en què perdin la condició per la qual van ser nomenats.
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Article 16
Gratuïtat
Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel mer exercici del
seu càrrec, sense perjudici del seu dret a ser rescabalades per les despeses
acreditades pel compliment de la seva funció.
Article 17
Facultats del Patronat
1. El Patronat és l’òrgan superior de govern i representació de la Fundació.
Pot efectuar tota classe d’actes i de negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit
jurisdiccional, d’acord amb les lleis, procurant, en tot moment, el millor
compliment dels objectius i les finalitats fundacionals.
2. El Patronat, en exercici de les seves facultats, ha de vetllar per la realitat
de la dotació i la correcta destinació dels fruits, les rendes i els béns de la
Fundació als objectius i finalitats fundacionals.
3. A més, li correspon expressament:
a) Aprovar el programa general i les estratègies d’actuació de la Fundació
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya.
b) Aprovar el pressupost d’ingressos i de despeses corresponents a cada
exercici i la seva liquidació, així com els comptes anuals, que comprenen el
balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
c) Nomenar o contractar el director o directora.
d) Designar el secretari o secretària.
e) Fixar les retribucions dels càrrecs directius, així com les dietes
d’assistència dels seus membres.
f) Aprovar l’organigrama i la relació de llocs de treball; fixar les línies generals
de la política de recursos humans de la Fundació i aprovar-ne l’adscripció i/o
la contractació del personal. També aprovar la creació de consells i
comissions.
g) Acordar els actes, convenis i negocis jurídics concernents a la
representació i govern de la Fundació, així com a la lliure administració i
disposició dels béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i a
l’exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i
legals.
h) Interpretar els Estatuts i establir les reglamentacions necessàries per al
compliment dels seus objectius i finalitats, d’acord amb la legislació vigent.
i) Aprovar la modificació dels Estatuts, així com la fusió, extinció, o escissió
d’una altra Fundació, per majoria absoluta, i de conformitat amb el que
preveu la normativa vigent.
j) Atorgar poders generals o especials a favor d’una o més persones, amb les
facultats que en cada cas siguin adients i amb compliment de la legislació
vigent.
k) En general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar
qualsevol contracte que sigui convenient per a la millor administració i
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disposició de les rendes i béns de la Fundació, i per a l’exercici dels drets,
accions i facultats per a la millor realització i acompliment dels objectius i
finalitats fundacionals, dins les disposicions legals vigents.
4. El Patronat pot delegar les seves facultats, llevat d’aquelles que no són
delegables ni poden ser objecte d’apoderament d’acord amb la normativa
vigent o que requereixen d’una majoria qualificada per a la seva aprovació,
en la Comissió Delegada i, si escau, en el president o presidenta, en el
vicepresident o vicepresidenta i en el director o directora, i també pot
nomenar apoderats generals o especials.
5 El compliment de la voluntat fundacional i de tot el que pertoca a la
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya queda a la fe,
consciència i lleial saber i entendre del Patronat, d’acord amb les
competències que li han estat assignades, llevat de les atribuïdes al
Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
Article 18
Sessions, convocatòria i documentació dels acords
1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària, com a mínim dues vegades
l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la
finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del
president o presidenta tantes vegades com aquest ho consideri necessari per
al bon funcionament de la Fundació; també s’ha de reunir quan ho sol·liciti la
quarta part dels seus membres i, en aquest cas, la reunió s’ha de celebrar
dins els trenta dies següents a la petició.
3. El Patronat es pot reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física
dels membres del Patronat. En aquests casos és necessari garantir la
identificació de les persones que participen en la reunió, la continuïtat de la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions, l’emissió de vot i
la constància de la seva recepció i autenticitat. La reunió s’ha d’entendre
celebrada al lloc on es trobi el president o presidenta. En les reunions virtuals
s’han de considerar assistents aquelles persones membres del Patronat que
hagin participat en la multiconferència o videoconferència o qualsevol altre
sistema que no impliqui la presència física dels membres del Patronat.
4. La convocatòria de les reunions correspon al president o presidenta, s’ha
de fer per escrit, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de celebració, i ha de
contenir l’ordre del dia i la documentació corresponent de tots aquells
assumptes que s’han de tractar a la reunió.
5. La convocatòria s’haurà de realitzar per qualsevol mitjà que deixi
constància de la seva recepció amb una antelació mínima de set dies, llevat
que es tracti de casos d’urgència en què caldrà fer-la amb un termini mínim
de vint-i-quatre hores d’anticipació. En aquest cas, una vegada considerat
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l’ordre del dia, el Patronat haurà d’apreciar, per majoria absoluta dels
membres presents, l’existència d’urgència i, si aquesta no s’estimés, es
convocarà una nova sessió pel procediment ordinari. La notificació de les
convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i a aquests efectes els
membres del Patronat facilitaran a la Fundació la seva adreça electrònica.
6. No serà necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida
realització d’una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent
presents o degudament representats tots els membres del Patronat, acceptin
l’ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la celebració de la reunió.
7. S’ha d’estendre una acta de cada reunió, en els termes que estableix
l’article 312-8 del Codi civil de Catalunya. Les actes s’aproven en la mateixa
reunió del Patronat o bé en la següent.
Article 19
Adopció d’acords
1. Per adoptar acords és necessària, com a mínim, la presència de la meitat
més un dels membres del Patronat, presents o degudament representats,
amb dret a vot. Els acords, llevat dels casos contemplats a l’apartat 2, seran
adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el
moment de la votació. En el supòsits d’empat, el vot del president o
presidenta té valor diriment.
2. Per a l’adopció d’acords sobre la modificació dels Estatuts, l’aprovació del
balanç i el compte de resultats, la memòria de l’exercici, el pressupost, la
designació de nous patrons i la fusió, escissió dissolució o extinció de la
Fundació, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del
Patronat.
3. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no
inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els
membres del Patronat i la majoria ho consenti expressament. Tampoc no es
poden prendre acords vàlids sobre aquells assumptes en relació amb els
quals no s’hagi distribuït amb l’antelació indicada a l’article 18.5 la
documentació corresponent, llevat que tots els membres del Patronat
assistents a la reunió ho consentin expressament.
Article 20
El president o presidenta
1. Corresponen al president o presidenta del Patronat les funcions següents:
a) Exercir la representació institucional.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i
aixecar les sessions del Patronat, dirigir les deliberacions i decidir els
empats amb el vot de qualitat.
c) Qualssevol altres funcions pròpies del president o presidenta d’un
òrgan col·legiat.
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d) Aquelles altres que estableixen els Estatuts i les que li siguin
expressament delegades pel Patronat.
2. En supòsits d’absència, supleix el/la president/a la persona que aquest/a
designi entre els membres del patronat.
Article 21
El vicepresident o vicepresidenta
1. El vicepresident o vicepresidenta exerceix el mandat per un període de
quatre anys, reelegible per iguals períodes.
2. Corresponen al vicepresident o vicepresidenta les funcions següents:
a) Exercir la representació científica de la Institució dels Centres de
Recerca de Catalunya en tots els àmbits i en els fòrums científics
nacionals i internacionals.
b) Exercir les funcions de la Presidència del Consell Científic
c) Proposar al Patronat iniciatives i efectuar recomanacions per a l’impuls
de la ciència.
d) Les que li siguin delegades o encomanades pel Patronat, dins els
límits legals, per a la millor visualització i impuls científic dels centres
de recerca de la Generalitat.
3. El Patronat haurà de procedir a la designació de la persona que hagi
d’ocupar la vicepresidència, d’acord amb allò establert a l’article 14.2,b), en la
primera reunió formalment convocada, tant en la primera com en posteriors
designacions en motiu de renovació o vacant.
Article 22
El secretari o secretària
1. El secretari o secretària és designat pel Patronat entre els seus membres.
2. Correspon al secretari o secretària:
a) Convocar, en nom del president o presidenta, les reunions del Patronat i
enviar-ne l’ordre del dia i la documentació corresponent.
b) Estendre les actes de les sessions del Patronat, que signarà amb el vist-iplau del president o presidenta, emetre les certificacions pertinents i efectuar
la resta de funcions pròpies dels secretaris o secretàries dels òrgans
col·legiats. Al llibre d’actes s’hi han de fer constar els assistents a cada
reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que
s’hi adoptin.
c) Qualssevol altres funcions pròpies del secretari o secretària d’un òrgan
col·legiat.
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Article 23
La Comissió Delegada
1. El Patronat pot nomenar una Comissió Delegada de fins a sis persones
d’entre els seus membres, i que exerciran el seu mandat per la durada que el
Patronat determini. En tot cas hi formaran part el vicepresident o
vicepresidenta, el director o directora general de Recerca i un membre dels
designats per l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca.
2. La Comissió Delegada tindrà el règim i les funcions que li siguin delegades
pel Patronat, dins els límits legals i de conformitat amb els presents Estatuts.
3. El president o presidenta de la Comissió Delegada serà el director o
directora general de Recerca i el secretari o secretària serà la mateixa
persona que ostenti la Secretaria del Patronat
4. La Comissió Delegada adopta les seves decisions per majoria simple dels
vots emesos. En la celebració de les seves reunions serà d’aplicació allò
establert als articles 18 i 19.
Article 24
El director o directora
1. Correspon al director o directora les funcions de direcció ordinària de la
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i l’execució dels acords del
Patronat i la Comissió Delegada, si escau, i en especial:
a) Dirigir, organitzar, gestionar i inspeccionar les activitats de la Fundació,
d’acord amb les directrius del Patronat i, si escau, de la Comissió Delegada.
b) Presentar al Patronat les propostes d’organització i funcionament de les
diverses activitats i programes i informar-ne del seu desenvolupament.
c) Exercir el procés de selecció del personal de la Fundació.
d) Proposar al Patronat, quan correspongui, els convenis de col·laboració o
altres instruments de cooperació amb altres institucions nacionals o
internacionals, per a la seva aprovació.
e) Dirigir les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris
perquè es puguin dur a terme els objectius de la Institució dels Centres de
Recerca de Catalunya.
f) Exercir les funcions que li siguin delegades o encomanades pel Patronat,
dins dels límits legals i en els termes previstos en aquests Estatuts.
2. El director o directora ha de comptar amb una àmplia experiència prèvia en
gestió de la recerca. És contractat pel Patronat a proposta del seu president o
presidenta. El director o directora actua d’acord amb les condicions que
figurin al corresponent contracte i als poders que, si és el cas, se li atorguin,
amb les limitacions legalment establertes. El director o directora respon del
seu càrrec i de la seva gestió davant del Patronat.
3. El director o directora resta sotmès a la Llei 13/2005, de 27 de desembre,
del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat. En el supòsit
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que el director o directora tingui la condició de funcionari públic podrà gaudir
de reserva de plaça en la seva Administració d’origen i de la resta de drets
propis de la situació de serveis especials.
Article 25
El Consell Científic
1. El Consell Científic està integrat per un nombre entre 5 i 15 investigadors
de reconegut prestigi internacional, nomenats pel Patronat, que representin
els tres àmbits científics del European Research Council (ERC). Tindran una
durada en el càrrec de quatre anys, reelegible per iguals períodes.
2. La Presidència del Consell Científic recau en el vicepresident o
vicepresidenta del Patronat.
Article 26
Funcions i celebració de reunions
1. El Consell Científic assessora la Fundació en les qüestions de rellevància
científica que siguin sotmeses a la seva consideració pel Patronat o pel
director o directora.
2. El Consell Científic també exerceix funcions d’avaluació de l’activitat de la
Fundació, especialment amb relació a la internacionalització i l’excel·lència
del sistema.
3. El Consell Científic elabora un informe de caràcter biennal per ser
presentat al Patronat, en el que, si escau, pot efectuar les recomanacions que
consideri convenients.
4. El Patronat ha de convocar el Consell Científic, com a mínim un cop l’any.
5. El Consell Científic adopta les seves decisions per majoria simple dels vots
emesos. En la celebració de les seves reunions serà d’aplicació allò establert
als articles 18 i 19.

CAPÍTOL III
Règim Econòmic i recursos humans
Article 27
Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins
fundacionals. El patrimoni està integrat per:
a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la
carta fundacional.
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b) Les subvencions i aportacions de les administracions públiques i altres
entitats públiques o privades, així com les aportacions de particulars,
d’acord amb la normativa vigent.
c) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la
Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional.
d) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns
incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
Article 28
Disposició i deure de reinversió
1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i
drets que integren el patrimoni fundacional s’han de fer a títol onerós i
respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En
qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i
drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la
Fundació.
2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen
directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El
Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la
informació adequada per prendre la decisió responsablement.
3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o
gravamen a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article en el termini de trenta
dies hàbils a partir del moment en què es fan.
4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o administració en els casos següents:
a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners
procedents de subvencions públiques.
b) Si el donant ho ha exigit expressament.
c) Si ho estableix una disposició estatutària.
d) Si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni
de la Fundació.
5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions
convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
6. Per a la realització d’actes de disposició sobre béns i drets que
constitueixin patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o
altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix
l’acord del Patronat adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, i el
compliment dels requisits legalment previstos.
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Article 29
Pressupost
Cada any s’ha d’elaborar un pressupost d’ingressos i de despeses per a
l’exercici següent que haurà de ser aprovat pel Patronat; igualment, el
Patronat haurà d’aprovar la seva liquidació.
Article 30
Règim comptable i documental
1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes
anuals.
2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes
anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici
econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L’exercici
s’ha de tancar el 31 de desembre.
3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)
b)
c)
d)
e)

El balanç de situació.
El compte de resultats.
El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net.
El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu.
La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han
de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que
aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres
exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades
majoritàriament, amb indicació del percentatges de participació.

4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de
tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals s’han de presentar en la
forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al
seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
5. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual
sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les
entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el
que disposi l’autoritat reguladora.
6. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es
donen les circumstàncies legalment previstes.
7. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè
els compte s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels
patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna
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circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es
dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim
de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la
realització o no realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es
convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta
finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden
adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article
332.8.4 del Codi civil de Catalunya.
Article 31
Recursos econòmics anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació ha d’estar integrats per:
a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu.
b) Els romanents favorables que puguin resultar de les activitats
fundacionals.
c) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya o d’altres administracions o entitats públiques.
d) Les subvencions, aportacions i altres liberalitats rebudes que no hagin
d’incorporar-se al capital fundacional.
Article 32
Aplicació obligatòria
1. La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el
setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La
resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a
l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels
ingressos.
2. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el
Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se
directament a la consecució dels fins fundacionals.
3. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de
les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis
a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
Article 33
Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans
delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o
gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant
l’exercici.
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Article 34
Recursos humans
El personal al servei de la Fundació podrà comprendre:
a) Personal propi de la Fundació contractat en règim laboral.
b) Personal cedit per altres institucions públiques o privades, el qual quedarà
adscrit a la Fundació per qualsevol dels sistemes previstos a la normativa
vigent. En cas de produir-se la dissolució de la Fundació, aquest personal
retornarà a les seves institucions d’origen.
Article 35
Conflictes d’interessos
Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del Codi civil de
Catalunya s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats
financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
Article 36
Participació en societats
1. La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi
el Patronat i de conformitat amb el que preveu la normativa vigent, llevat que
això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
2. La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies
l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin,
directament o indirecta, el control de societats que limitin la responsabilitat
dels socis.
3. En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de
societats ha de ser compatible amb els fins fundacionals.

CAPÍTOL IV
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 37
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Mitjançant un acord adoptat per majoria absoluta dels seus membres el
Patronat, prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la
fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del
Protectorat i, quan s’escaigui, amb l’aprovació prèvia del Govern de la
Generalitat, de conformitat amb la normativa d’aplicació.
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Article 38
Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o
impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i
que el Patronat n’acordi la modificació.
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per
una sentència ferma.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
Article 39
Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat
de conformitat amb el que estableix l’article 19 i ha de ser aprovada pel
Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de
dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el
Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el destí del patrimoni de la
Fundació requeriran el vot favorable del representant de l’Administració de la
Generalitat en el Patronat.
3. Es destinarà a l’Administració de la Generalitat, com a mínim, la part del
patrimoni resultant de la liquidació que resulti proporcional a les
transferències, donacions i aportacions que aquesta o les entitats del seu
sector públic hagin realitzat respecte del total de les rebudes per la Fundació,
als efectes que pugui ser destinat a entitats sense ànim de lucre amb
finalitats similars a les de la Fundació. Si és el cas, la resta de patrimoni
sobrant es destinarà a fundacions o altres entitats sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació, o bé a entitats públiques.

Disposició Addicional
Corporació CERCA
1. Els centres de recerca de la Generalitat podran integrar-se en l’Agrupació
científica denominada “Corporació CERCA” als efectes del seu tractament
corporatiu i visualització internacional, d’acord amb els requisits d’accés a
l’agrupació i ús d’aquesta denominació que es determinin pel Patronat de la
Fundació, amb l’informe favorable del Consell Científic.
2. La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya impulsarà la
marca “Corporació de Centres de Recerca de Catalunya” (Corporació
CERCA) i en la seva denominació internacional “CERCA Corporation of
Research Centres of Catalonia”,
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3. La Presidència de la “Corporació CERCA” recau en el vicepresident o
vicepresidenta de la Fundació que n’ostenta la representació científica i la
Secretaria General recau en el director o directora de la Fundació, que
exerceix la direcció de la Corporació. Les funcions de representació de la
Presidència i de la Secretaria General de la Corporació són delegables.
4. El Consell Científic de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya també exercirà les funcions d’avaluació de la “Corporació CERCA”,
especialment amb relació a la internacionalització i l’excel·lència del sistema.
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