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Dimarts, 14 de maig de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El plenari del Consell Municipal del dia 15 de març de 2013 va adoptar el següent acord: "Aprovar definitivament com a 
patró de la Fundació Barcelona Zoo, l'acord adoptat per el Patronat de l'esmentada Fundació, en sessió del passat 10 
de juliol de 2012, pel qual es va acordar la modificació dels seus estatuts."

Aquesta modificació dóna una nova redacció als articles 17 i 24 dels estatuts de la Fundació, el text dels quals, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 212.5 i 201.1 d) del Reglament d'obres, activitats i serveis, es transcriuen 
a continuació:

Article 17.- Composició del Patronat, designació i requisits per ser-ne membre.

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i constituït per un mínim de 5 membres i un 
màxim de 21 membres amb dret de vot.

Estarà  integrat  per  patrons  que  seran  nats,  electius  i  honorífics.  L’Ajuntament  de  Barcelona  es  reserva  el  dret  a 
designar, separar i renovar els patrons nats i electius, i a proposar al Patronat els patrons honorífics, segons el que 
disposa aquest article.

a) Patrons Nats:

El/la Regidor/a o el Delegat/delegada de l’Ajuntament de Barcelona amb competències relacionades amb el Zoo.

El Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona-

El Regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona-

El/la Gerent/a Adjunt/a Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

El/la Director/a General de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o el/la titular del càrrec que substitueixi a la Direcció 
General.

b) Patrons Electius: Són patrons electius designats per l’Alcalde en la seva condició de representant de l’Ajuntament de 
Barcelona:

1 representant proposat pel Consell Assessor del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en 
la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.

1 representant proposat pel Comitè Científic del Zoo de Barcelona, d’entre els seus membres, designat per l’Alcalde en 
la seva condició de representant de l’Ajuntament de Barcelona.

Fins a 5 membres proposats pel plenari de la Corporació Municipal de Barcelona.

Fins a un màxim de 9 membres, designats entre persones rellevants dels camps de l’  investigació,  la docència, la 
cultura, la tècnica, el teixit empresarial, les finances i les institucions públiques o privades que han demostrat interès pel 
Zoo de Barcelona, ja sigui a traves de les seves activitats o a traves de les seves aportacions.

c) Patrons Honorífics: El Patronat podrà nomenar membres honorífics, si així ho creu oportú.

Els Patrons honorífics seran nomenats pel Patronat a proposta de l’Alcalde, en la seva condició de representant de 
l’Ajuntament de Barcelona, entre persones rellevants dels camps de l’ investigació, la docència, la cultura, la tècnica, el 
comerç, la indústria i les finances, que puguin contribuir a les finalitats fundacionals. El nombre de patrons honorífics no 
tindrà límit.
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Els Patrons honorífics només podran actuar com a assessors, ja sigui individual o col·lectivament, en els assumptes que 
els sotmeti el Patronat de la Fundació. En aquests casos, comptaran amb veu però no amb vot i la seva presència no  
serà computable a efectes de l’obtenció dels quòrums necessaris tant per a la constitució, com per a la presa d’acords.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada per 
exercir 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.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui 
aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent 
òrgan competent.

Article 24.- El secretari o secretària.

El secretari o secretària de la Fundació serà el Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona que podrà delegar les 
funcions en un funcionari/a municipal  llicenciat en Dret. El secretari  de la Fundació no tindrà la condició de patró i 
assistirà a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, amb el deure d’advertir de la legalitat dels acords que 
prevegin adoptar en el sí del Patronat.

El secretari convoca, en nom del /de la president/a, les reunions del Patronat i  n’estén les actes, conserva el llibre 
d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president//a, o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixin aquests estatuts.

Barcelona, 30 d’abril de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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