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Modificació deis Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura, aprovats pel Plenari del 
Consell Municipal de 22 de desembre de 2004, i publicats al BOP del dia 11 de gener 
de 2005. 

La modificació deis articles 2, 14, 15, 17, 18, quedarien redactats de la manera següent: 

Article 2 

1. La Fundació té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica d'obrar des que 
queda constituida legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament 
les lleis o aquests estatuts. 

2. Aquesta Fundació als efectes que determina el Llibre JI! del Codi Civil de Catalunya és 
una fundació pública. 

Article 14 

1. El Patronat estara compost per un mínim de 10 membres, deis que formara part 
l' Alcalde. L'elecció deis patrons es fa per nomenament de l' Alcalde. L' Alcalde podra 
no menar eom a patrons tan a persones fisiques com jurídiques rellevants del món 
públic, cultural, universitari o empresarial i, en tot cas, la persona que ostenti la maxima 
representació de l'ambit cultural de l'Ajuntament de Barcelona. El carrec de patró és 
reelegible i té una duració de cinc anys. Les successives renovacions del Patronat també 
correspondran a l' Alcalde. Els patrons o membres del Patronat, poden ésser patrons 
nominalment, per raó de l'ocupació d'un carree o d'una altra circumstancia. 

L' Alcalde podra nomenar també membres coUaboradors si així ho creu oportú. 

2. El carree de patró s 'ha d'exereir personalment. Tanmateix els patrons, poden delegar 
per escrit el vot, respecte d'actes concrets en un altre patró. Si la condició de patró és 
atribuida per raó d'un carrec, pot actuar en nom de la titularitat d'aquest carrec la 
persona que el pot substituir, d'acord amb les regles d'actuació de la institució que es 
tracti. 

Article 15 

1. El President del Patronat és l' Alcalde de Barcelona. 
2. El President té la representació de la Fundació, dirigira les reunions del Patronat i 

executara els acords. Altrament exercira les demes facultats que Ji atribueixen aquests 
estatuts. 

3. El President designara entre els membres del Patronat dos o més Vicepresidents, un deis 
quals sera el Regidor de Cultura de l' Ajuntament de Barcelona, que sera vicepresident 
executiu. 

4. En cas d'absencia o delegació, el President sera substituil per el Vicepresident executiu 
amb les mateixes funcions i facultats. 
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5. El President pot nomenar un director general que haura de ser ratificat en la primera 
reunió del Patronat amb les facultats que s'acordaran expressament i , en tot cas, amb 
les que resultin de l'article 20 d'aquest Estatuts. 

6. El president designara un secretari, que sera patró de la Fundació, aquest estendra una 
acta de les reunions deis organs i deis acords adoptats. En 1 'acta s 'ha de fer constar el 
contingut de l'acord i el resultat de la votació, així com el sistema seguit per adoptar
lo. Les actes han de ser redactades i signades pel secretari de 1 'organ, amb el vist i plau 
de qui hagi ocupat la presidencia, i s 'han d'aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en 
la següent. La custodia delllibre d'actes és a carrec del secretari. 

Article 17 

l. El Patronat s'ha de reunir almenys dues vegades a l'any, i, a més, sempre que sigui 
convenient a criteri del president o si ho requereixen una quarta part deis seus 
membres. La so¡'licitud s 'ha d'adrer;ar al president o persona legitimada per afer la 

convocatoria i ha d 'incloure els assumptes que s 'hagin de tractar. La reunió, en 
aquest cas, s 'ha de fer en el termini maxim de 30 dies a comptar des de la sol' licitud. 
Les reunions han de ser convocades amb un mínim de vuit die s d'antelació per 
qualsevol mitja que garanteixi la recepció pels interessats i queden validament 
constitu'ides quan hi con corren almenys la meitat deIs seus membres en primera 
convocatoria i una tercera part deIs membres en segona convocatoria. El President 
presidira les reunions del Patronat sense perjudici del que recull l' article 15.4 en el 
cas de la seva absencia o delegació. 

2. Les reunions del Patronat podran celebrar-se per mitja de videoconferencia, o 
d'altres mitjans de comunicació, per part d'un o més deIs seus membres, en aquestes 
reunions s 'haura de garantir la identificació deIs assistents, la continuitat de la 
comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions, i l'emissió del voto 

En aquest cas s 'entén que la reunió se celebra al !loc on és la persona que la 
presideix. 

3. Els patrons no podran intervenir en la presa de decisions o l 'adopció d 'acords en e/s 

assumptes en que tinguin un coriflicte d'interessos amb la Fundació, aquests hauran 
de comunicar qualsevol situació de conflicte directa o indirecta que tinguin amb la 
Fundació. Abans que l'organ adopti un acord que pugui haver un conflicte entre un 
interes personal i un interes de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar 
la injormació re!levant i s 'ha abstenir d 'intervenir en la deliberació i votació. 
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Article 18 

Els acords del Patronat s 'adopten per majoria simple deis assistents a la reunió, llevat 
d'aquells que per Llei o per aquests Estatuts s'exigeixi un número de vots superior. 
Correspon un vot a cada patró present, podent en cas d'absencia delegar en un altre patró, 
d'acord amb l'art 14.2 deis presents estatuts. L 'emissió del vot també es pot realitzar per 
correspondencia postal, comunicació telematica, o qualsevol altre mitja, sempre que 
quedin garantits els drets d'informació i de vot, i que quedi constancia de la recepció del 
vot garantint-ne 1 'autenticitat. 
El vot del President té for9a diriment en cas d 'empato 
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