
ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE

BIOLOGIA DE BARCELONA, APROVATS

EN LA SESSIO DE 4 DE JUNY DE 1913

ARTICLE I

La Societat de Biologia de Barcelona to per objecte 1'estudi

de la Ciencia dels essers organitzats a l'estat normal i patologic.

ARTICLE 11

La Societat constara de socis honoraris , numeraris , corres-

ponsals i agregats.

ARTICLE III

Seran socis honoraris les persones o entitats de reputacio

cientifica o protectores de les Ciencies, proposades pel Concell

Directiu o per deu socis numeraris i acceptades per la Societat.

ARTICLE IV

Seran socis numeraris els proposats com a tals per dos socis

tambe numeraris i acceptats pel Concell Directiu i per la

Societat en votacio secreta, per majoria de vots presents a

la sessio en quo's faci la proposta. Sols podran pendre part

en ]a votacio els socis honoraris i numeraris.
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ARTICLE V

Seran socis corresponsals (quan resideixen fora do Barce-
lona) o agregats els proposats corn a tals i acceptats pel Con-
cell Directiu i la Societat en forma analoga als anteriors; per
a son pas a numeraris caldra nova proposta, acceptaci6 pel
Concell i votacio.

ARTICLE VI

El nombre maxim de socis numeraris sera el de quaranta; cl
d'honoraris, corresponsals i agregats sera il•limitat.

ARTICLE VII

Els socis numeraris han d'assistir a les sessions, presentar

at menys un treball anyal, o quatre en l'espai de tres anys,

encarregar-se de les tasques o ponencies que acordi la Societat.

Tambe hauran d'entregar exemplars de totes les seves publica-
cions amb destf a in Biblioteca de la Societat.

ARTICLE VIII

Els socis honoraris, corresponsals i agregats no tindran

altra obligacio que la d'entregar a la Societat exemplars de
totes les sexes publicacions.

ARTICLE IX

Tots els socis podran presentar quantes comunicacions vul-

guin: els honoraria, numeraris i corresponsals amb entera

Ilibertat i els agregats subjectant-se a previ examen d--^ part

do in Junta do Govern. Els socis podran presentar tambe,

sota la seva responsabilitat i dbrs les cordicions exposades,

treballs de persones de fora de la Societat.
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ARTICLE X

La Societat celebrara al menys vuit sessions cientifiques

anyals, que seran publiques. Tindra tambc sessions privades

per als assumptes administratius.

ARTICLE XI

La Societat sera dirigida per tin Concell, format per un

President, un Secretari general, un Tresorer i un Secretari

de publicacions.

ARTICLE XII

Els carrecs del Concell seran electius, devent votar-se pels

socis honoraris i numeraris presents a la sessio de Gener de

cada any. El President podra csser un soci honorari o nume-

rari, devent esser numeraris els altres tres . El President sera

renovat cada any i els altres un cada any, podent tots quatre

esser reelegits.

ARTICLE XIII

En cas d'absencia o malaltia, el President sera substituit

pel soci numerari de mes edat . Els altres membres del Con-

cell se substituiran mutuament.

ARTICLE XIV

La Societat comptara, com recursos, amb els que li pro-

porcionin els sous membres, i amb donatius, subvencions, etc.,
que li otorguin lcs Corporacions o persones amants de la

Ciencia.
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ARTICLE XV

La Societat no podra esser disolta mentre deu socis nume-

raris vulguin contmuar-la. La disoluci6 sols podra acordar-se

en sessi6 convocada a aquest efecte. En cas de acordar-se la

disolucio, els llibres, objectes i cabals propietat de la Societat

passaran a esser-ho de la Secci6 de Ciencies de I'Institut d'Es-

tudis Catalans.


