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ESCRIPTURA D'ELEVACIÓ A PÚBLlC D'ACORDS DE LA 

"FUNDACIÓ URV": MODIFICACIÓ I REFUNDICIÓ D'ESTATUTS 

PER ADAPTAR-LOS A LES LLEIS 4/2008 DE 24 D'ABRIL 17/2012 

DE 11) DE .JUN)'. --------------------------------------------------------------------

NUMERO DOS MIL CENT NORANTA-SET. ------------------------

A Tarragona, a vint-i-set de desembre de dos mil dotze.----------

Davant meu, MARTIN GARRIDO MELERO, Notari de 1'I1'lustre 

CoHegi de Catalunya, amb residencia a Tarragona, ----------------------

----------------------------- COMPAREI>C: -----------------------------------

La Sra. ROSA MARIA soLA ALBERICH, major d'edat, 

Secretaria del Patronat de la Fundació URV de Tarragona, amb 

Document Nacional d'ldentitat número 39840498J. Major d'edat i amb 

domicili professional al CI Escorxador sIn d'aquesta Ciutat de 

T a rrag o na. ----------------------------------------------------------------------------------

INTERVÉ per raó del seu carrec de Secretaria del Patronat en 

representació de la Fundació subjecta a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya "FUNDACIÓ URV". -------------------------------

Amb domicili social al carrer Escorxador, sense número, de 

T a rrag on a. ----------------------------------------------------------------------------------

ConstituIda per escriptura autoritzada per mi el dia 19 de juliol de 
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FUNDACIÓ URV 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

per I'activitat del personal investigador adscrit per la institució fundadora o allres 
institucions de recerca a la Fundació es regula mitjanc;:ant un conveni especlfic a signar 
entre la Fundació i la institució de procedencia de la persona investigadora. Per 
gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de la institució fundadora 
com de la resta d'estructures que conformen el sistema cata la de ciencia i tecnologia, 
en els termes que s'estableixin a cada conveni especifico 

Artlele 17, Creació i participacló en soeietats I empreses 
17.1. La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el 
Patronat i que permeti la legislació vigent, lIevat que aixó comporti I'assumpció de 
responsabilitat personal pels deutes socials. 
La Fundació ha de comunicar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el 
termini de trenta dies I'adquisició i tinenya d'accions o participacions socials que li 
confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la 
responsabilitat deis socis. 
En tot cas, I'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha 
de ser compatible amb el compliment deis fins fundacionals. 
17.2. La creació d'empreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se 
sotmet a la leglslació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantlngui la 
seva relació laboral o administrativa i als convenis especlfics que hagin subscrit 
aquestes institucions amb la Fundaci6. 

CAPíTOL IV 

Organitzacló I funcionament 

Artiele 18, El Patronat 
El Patronat és I'órgan de govern i d'administració de la Fundaci6, la representa i 
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessaries per a la consecucló deis 
fins fundacionals. 

Article 19, Composlci6 
19.1. El Patronat és un órgan col'legiat constitu'it pels membres segOents: 

- El rector/a de la URV, que en sera el presidentla. 

- El presidentla del Consell Social de la URV. 

- El vicepresidentla sera nemenat pel presidentla d'entre els vocals. 
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