
La Sra. Marta Lacambra Puig, en la seva condició de Secretaria de la FUNOACIÓ PRIVADA INSTITUT 

O' ARQUITECTURA DE BARCELONA, per la present 

CERTIFICA: 

1.- Que en data de 23 de novembre de 2011, es va celebrar reunió del Patronat de la FUNOACIÓ 

PRIVADA INSTITUT O'ARQUITECTURA DE BARCELONA, a la qual van assistir els patrons Sr. Antoni 

Vives Tomas, Albert Carné Hernilndez, Manel Rosell Martí, Albert Carreras de Odriozola, Vicente 

Guallart Furió, Antoni Giró i Roca, Lluis Comerón, Josep Joan Moreso, i Marta Lacambra 

Va actuar de President, el senyor Antoni Vives Tomas, i de Secretaria, la senyora Marta Lacambra 

Puig. 

2.- Que els assistents van prendre, per unanimitat, els següents acords : 

PRIMER.- Modificació deis Estatuts de la Fundació 

ARTICLE 14.- COMISSIÓ DelEGADA 

S'acorda modificar el tercer paragraf de I'article 14 que en endavant tindra la següent redacció: 

"Els membres de la Camissió Delegada seran designats pel Patronat en un nombre inicial de 3 
membres. Podran també ser membres de la Comissió Delegada, fins a un maxim de 3, persones de 
reconegut prestigi en 1'6mbit de I'arquitectura, de I'ecanomia o de les materies objecte de treba/l de 
I'Institut, designades així mateix pel patronal. El President del Conse/l de Direcció Academica i el 
Director General assistiró a les reunions amb veu i sense vot. 11 

Justificació de la reforma: Els membres del Patronat són persones que ocupen alts carrees en les 
respectives Institucions que representen, i el Patronat considera que la presencia en la Comissió 
Delegada d'algunes persones que estiguin fora de I'ambit representatiu de les Institucions que 
formen part del Patronat, pero que siguin tecnicament expertes en els temes que són objecte i 
finalitats de la Fundació, sera beneficiós per una millar i més eficient gestió de la Comissió Delegada. 

S'acorda modificar el tercer paragraf de I'article 14 que en endavant tindra la següent redacció : 

"Els membres de la Comissió Delegada que siguin patrans exerciran el seu corree mentre tin9LIin la 
condició de membres dl?l ",,"ormt. men~e que els que no ha siguin I'exerciran per un període de 4 
anys renovables." 
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Justifica~ió de la reforma :. L'a,nterior redacció, a~ ,;més els patr~?s podien ser membres de la 
Comlsslo Delegada, prevela unlcament que els e la Comlsslo Delegada exercirien el seu 
cárrec mentre tinguessin la condició de membres del Patronat, mentre que ara, com a conseqüéncia 
de I'anterior modificació del tercer parágraf d'aquest article, cal preveure la duració deis membres 
de la Comissió Delegada que no siguin patrons. 

ARTICLE 15. EL CONSELL ACADEMIC. 

S'acorda modificar I'article 15, que en endavant tindrá la següent redacció : 

"El Consell Académic és un órgan consultiu de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de 
Barcelona. El President del Consell Academic, nomenat pel Patronat, sera un referent academic amb 
una ómplia trajectória docent estatal o internacional, sent la persona que vetlli pel bon funcionament 
del' Consell Academic. El Patronat podra nomenar igualment un Vicepresident. El Consell Académic 
estora format per arquitectes i professionals de reeonegut prestigi nomenats pel Patronat, en un 
nombre maxim de 12. Aquests membres podran actuar en nom propi o como a representants d'una 
societat. A les seves reunions hi assistira el Director de la Fundació amb veu i sense vot. D'entre els 
seus membres, el President del Consell Academie podra propasar al Patronat el nomenament d'una 
Comissió Permanent formada per entre 5 i 7 persones que pugui substituir les reunions del Consell 
Aeodemie, si és el cas .... == ... 
~ El Consell AC~ rr:¡lli és. , ~f,unml?c a mÍnim una vegada cada semestre, i tindra entre les se ves 
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~ ve, ,~I -1~ rP 

a) Sugger Ipte1.d'~n~s~ .. :iltló !!1tinguts dins deis programes acodemies de l' Institut 

b) Suggeri octWitats~é{r¿ciJt !fJúbliques complementóries al programa -<-,' , ' / 
e) Propasar ~o;; i professionals implicats en els progromes academies" 

Justifieació de la reforma: En re la ció a I'anterior redactat de I'article 15, amb I'actual redacció el 
Patronat pretén precisar el ea raeter "consultiu" d'aquest Consell Aeademic, i d'altra banda, el 
Patronat considera que amb una reunió semestral, el Consell pot exercir perfectament la seva funció 
de consu lta, resu ltant innecessaria la celebració de reunions mensuals, tal com preveia I'anterior 

\\ / redaceió de I'article 15. 
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S'acorda modificar el tercer paragraf d'aquest article 18, que en endavant tindrá la següent redacció 

"La presidencia del Patronat sera exercida amb carácter rotatori, per períades de das anys, i per 
I'ordre que el Patronat determini, entre les següents persones: un deis representants de la 
Generalitat de Cotalun ya; un deis representants de I'Ajuntament de Barcelona; i un deis 
representants de la Fundaeió Coixa de Catalunya, Tarragona i Manresa. Així mateix el Patronat 
nomenara dos vicepresidents entre els representants de les anteriors Institucions, de tol manera que 
un representant de codoscuna d'elles ostenti, en tot moment, o bé la presidencia o bé una de les 
vicepresidencies del Patronat. 11 



Justifieaeió de la reforma: El Patronat conside ra que la Presidencia i les Vieepresideneies del mateix 
han de ser exereides en tot moment per representants de les tres Institueions i Entitats que efectuen 
les aportadons de majar import al manteniment de la fundació. 

Aixi mateix s'afegeix un nou paragraf a aquest article 18 que dira aixi: 

"Podró designar-se un Secretari d'Actes que assistira a fes reunions del Patronat j preparara 
I'esborrany de I'Acta així com els esborranys de les certificacions i altres documents que dimanin deis 
assumptes tractats o resolts a les reunions del Patronat. El Secretari d'Actes no sera membre del 
Patronat i el seu carrec podra ser retribuJt." 

Justificaeió de la reforma: Necessitat de que una persona de perfil més teenic que els membres del 
Patronat realitzi aquesta funció. 

ARTICLE 19.- NOMENAMENT DE PATRONS 

Es modifica el primer paragraf d'aquest article 19 que dira aixi : 

El Patronat es compasara de nou membres o Patrons : 

Dos Patrons en representació de la Fundació Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa, designats pel 
Patronat de I'esmentada Fundació. 

Dos Patrons en representació de la Generalitat, designats per la persona titular del Departament 
d'Economia i Coneixement. 

Dos Patrons en representació de I'Ajuntament de Barcelona. La representació la conferira I'Alealde de 
Barcelona i constara per escrito 

El Dega del Co¡'¡egi d'Arquitectes de Catalunya. 

El Rector de la Universitat Palitecnica de Catalunya. 

El Rector de la Universitat Pompeu Fabra. " 

J stifieació de la reforma: Adaptar la composieió del Patronat a representants de les entitats e 
institueions que efeetuen apartacians a la fundaeió. 

SEGON.- Acceptació deis nQUS carrees del Patronat (Patrons. Presidencia i Vicepresidtmciesl. 

3.1. Aeeeptar la renúneia del Sr. ADOLF TODÓ ROVIRA al earree de Patró, agraint-Ii els serveis 
prestats. 

3.2. Aeeeptar la renúneia del Sr. JORDI LUDEVID ANGLADA al earree de Patró, agraint-li els serveis 
prestats. 

3.3. Aeeeptar la renúneia del Sr. LLUís XAVIER COMERÓN GRAUPERA al earree de Vicepresident del 
Patronat, agraint-Ií els serveis prestats. 
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3.4. Acceptar la renúncia del Sr. ANTONI GIRÓ ROCA al carrec de Vicepresident del Patronat, agraint-
li els serveis prestats. .u, 

3.5.Nomenar com a Patrons, en representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la 
designació efectuada per la persona titular del Departament d'Economia i Coneixement : 

El Sr. ALBERT CARRERAS DE ORIOZOLA, amb DNI 37264742-G, amb domicili a Barcelona, Rambla 
Celler, 113, 3er-1ra. 

El Sr. ALBERT CARNÉ HERNÁNDEZ, amb DNI46324942-K, amb domicili a Barcelona, carrer Sant Jordi, 
23,7. 

3.6. Nomenar com a Patrons, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la 
corresponent designació conferida per l' Alcalde de Barcelona: 

El Sr. ANTONI VIVES TOMAs, amb DNI 46122199-T, amb domicili a Barcelona, carrer Ramon Miquel 
Planas, 6, 1er-2'. 

El Sr. VICENTE GUALLART FU RiÓ, amb DNI 22542151-N, amb domicilia a Barcelona, carrer Nou de la 
Ramb la, 24, prl.· 

3.7. Nomenar el Sr. Antoni Vives i Tomas com a President del Patronato 

3.8. Nomenar el Sr. Albert Carné Hernández com a Vicepresident del Patronato 

3.9 Nomenar el Sr. Manel Rosell Martí, com a Vicepresident del Patronato 

Els nous Patrons presents a I'acte Srs. ALBERT CARRERAS DE ORIOZOLA, ALBERT CARNÉ 
HERNÁNDEZ, ANTONI VIVES TOMAs i VICENTE GUALLART FURIÓ accepten els cimec de Patró de la 
Fundació, prometent comp lir-Ios bé i fidelment, i manifestant no incórrer en cap incompatibilitat 
legal, aixi com declarant de manera expressa que tenen capacitat d'obrar plena, que no estan 
inhabilitats per a exercir carrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per 
delictes de ¡alsedat, contra el patrimoni o contra I'ordre socioeconomic. 

Així mateix els Srs. Antoni Vives, Albert Carné i Manel Rosell accepten els carrecs de President i 
Vicepresidents del Patronat, respectivament. 

Amb els anteriors nomenaments i designacions de carrecs s'ha donat acompliment a alió que 
preveuen els articles 18 i 19 deis Estatuts de la Fundació. 

I pefque consti lliuro la present certificació, el dia 16 de gener de 2012. 

SECRETARI 

Milrfa Lacambra Puig 


