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Creació del Patronat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
 
Introducció 
 
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) vol endegar la constitució 
del seu Patronat. La figura dels patronats dels centres està prevista a l’article 66 dels 
Estatuts de la UPC i a l’article 19 del Reglament de l’ETSAB. 
 
La creació del Patronat correspon al Consell Social, amb l’informe previ del Consell de 
Govern de la UPC, atès el que disposa l’article 66 dels Estatuts. 
 
Aquest Patronat, integrat per representants dels diferents estaments que conformen el teixit 
social té com a missions principals aportar recursos i actuar com un consell assessor que, 
recollint les demandes de la societat, ajudi a articular-les dins els programes docents i les 
activitats culturals de l’ETSAB. 
 
1. Objectius del Patronat de l’ETSAB 
 
Col·laborar en el marc de l’ETSAB: 
 
• Analitzant les metodologies docents i assessorant en l’adequació del pla d’estudis a la 

realitat social. 
• Fomentant la formació a nivell de segon cicle, col·laborant en la creació de màsters 

oficials propis 
• Incidint en l’oferta de la formació continuada, mitjançant una programació de cursos i 

cicles de conferències. 
• Fomentant una política de beques per a l’estudiantat de postgrau. 
• Ajudant el professorat en la preparació de dossiers per a programes europeus. 
• Promocionant activitats culturals afins. 
 
2. Composició del Patronat de l’ETSAB: 
 
El Patronat es crea a partir d’un primer nucli de divuit patrons o patrones principals, format 
per representants dels estaments universitari, professional i empresarial, inclosos els mitjans 
de comunicació. 
 
El director o la directora de l’ETSAB, un cop escoltats els diferents estaments i les 
institucions interessades, proposarà les persones que poden formar part del Patronat. La 
Junta d’Escola aprovarà la proposta, tal com estableix l’article 19.2 del reglament de 
l’ETSAB. 
 
El Patronat haurà d’escollir d’entre els seus membres un president o una presidenta i un 
secretari o una secretària. 
 
Formaran part del Patronat, com a membres de tipus A, el director o la directora de l’ETSAB, 
el sots-director o la sots-directora assignat o assignada al Patronat i 4 representats escollits 
per la Junta d’Escola: 2 del professorat, que representin les diferents àrees temàtiques de 
l’ETSAB, 1 de l’estudiantat i 1 del personal d’administració i serveis. 
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Seran patrons o patrones principals de tipus B: 
 
• 3 representants d’institucions públiques 
• 3 representants d’institucions professionals  
• 6 representants del món empresarial 
 
Els patrons o patrones principals es reuniran un cop cada tres mesos. La seu del Patronat 
estarà a l’ETSAB. 
 
Els patrons o patrones principals estaran assistits per l’Assemblea del Patronat, constituïda 
per totes aquelles persones físiques i jurídiques que hagin mostrat la voluntat de formar part 
i col·laborar amb el Patronat. 
 
Tot nou membre que es vulgui incorporar a l’assemblea haurà de ser presentat per un patró 
o patrona, i l’admissió ha de ser acceptada per l’assemblea. 
 
L’assemblea es reunirà un cop l’any. 
 
3. Drets i obligacions dels patrons o patrones principals: 
 
• Podran gaudir de preferència als protocols acadèmics que signi l’ETSAB   
• Podran gaudir de preferència en actes institucionals  
• Tindran accés preferent als programes de formació de postgrau. Rebran una acreditació 

com a membre del Patronat 
• Els patrons o patrones de tipus B hauran de fer una aportació anual concretada en un 

conveni específic 
• Hauran d’elaborar la proposta de reglament, així com les seves modificacions 
• Hauran d’assistir a les reunions i formar part de les possibles comissions que es 

formalitzin 
 
4. Drets i obligacions dels membres de l’Assemblea del Patronat: 
 
• Podran gaudir de preferència als protocols acadèmics que signi l’ETSAB  
• Podran gaudir de preferència en actes institucionals  
• Hauran de fer una aportació voluntària variable i no reglada 
 
5. Finançament de les activitats del Patronat de l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona 
 
Per al finançament de les seves activitats, el Patronat compta amb les aportacions dels 
patrons o patrones. 
 
Aquestes aportacions es destinaran a la consecució dels objectius del Patronat, i en 
despeses de funcionament del mateix. 
 
 
 
 


