CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en qualitat de Secretari General del Patronat de la
FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS,
CERTIFICO:
Que als efectes oportuns de la seva constància al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, es detalla a continuació determinat acord adoptat pel Patronat de la FUNDACIÓ
INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS.
Que en la Reunió del Patronat celebrada el dia 20 d’abril de 2017, al Gallery Hotel, sota la
Presidència del Excm. Sr. D. JOSEP CARRERAS I COLL i actuant com Secretari el Sr. Calixto
Mut Terrés-Camaló, la reunió degudament convocada i amb l’assistència personal dels patrons
Sr. Josep Carreras i Coll, Prof. E. Feliu i Frasnedo, Sr. Albert Carreras i Coll, Sr. Lluis Bassat,
Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, Sr. Albert Carreras i Pérez, Dr. Clarence Dean Buckner, Sr.
Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán, Sr. Ramiro Gimenez i Labrador, Sr. Marcel Pascual i Forns,
Dr. Rainer F. Storb, Dr. Alvaro Urbano i Izpizua, Dr. Joan Uriach i Marsal, es va adoptar per
unanimitat, entre altres, el següent acord que transcrivim infra, havent-se aprovat l’Acta de la
reunió al finalitzar la mateixa:

PUNT DOTZÈ DE L’ORDRE DEL DIA:
Procedir a la venda de l’immoble ubicat a Martorell, carrer Mercadal 21, responent a criteris
economico-financers i de mercat. Donada la situació de l'immoble, no es pot destinar a cap dels fins
fundacionals, i al trobar-se en estatsemi ruinos existeix un risc cert; el seu manteniment suposa una
despesa continuada i la falta d'ús i destinació provoca un deteriorament de l'immoble, produïnt això
una disminució del seu valor. L'enderrocament tindria un cost molt elevat i el solar resultant no
interessa a cap promotor local. També degut a les succesives ocupacions soferts en els últims anys,
que han produint nombrosos desperfectes i que han obligat a soportar cost de diversos procediments
per recuperació de la possessió, havents fins i tot porposat la cessió gratuita al ajuntament de
Martorell per destinar el immoble a usos socials, no havent-lo acceptat. Amb la venda de l'immoble,
la Fundació obtindria liquiditat per fer front als compromisos assumits amb la Generalitat de
Catalunya.

Als efectes oportuns, estenc la present certificació amb la meva signatura i el vist-i-plau del
President del Patronat de la Fundació, a Barcelona el 20 d’abril de 2017.

Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló
Secretari General

Sr. Josep Carreras i Coll
President

