
ADDENDA A L'ACORD DE COL'LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I EL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA PER A LA GESTIÓ 
DEL CENTRE PEDAGÓGIC I PRODUCTIU VINíCOLA DE LA FINCA DE CAN 
CALOPA DE DAL T SIGNAT EL 22 DE JULlOL DE 2004 ' 

ENTITATS 

O'una part, l'Excm. SL Jordi Hereu i Boher, Alcalde-President de I'AjLmtament de 
Barcelona, actuant en el seu nom i representació, en virtut de les atribucions atorgades 
per la Carta Municipal en el seu article 13, assistit pel Secretari General de la 
Corporació l'II·lm. Sr. Jordi Cases i Paliares, ahlb domicili als efectes d'aquesta 
addenda al carrer Tarragona, 173 de Barcelona. 

O'un altra part, , el Sr. Josep Perpinya i Palau, vicepresident executiu del Consorci del 
Pare de ColIserola, d'ara endavant el Consorci, amb domicili a Barcelona (08017)~ crta. 
de I'Església, 92, amb NI':: P-0800066-C. Actua assistit per el Sr. Antoni Puigarnau i 
Puigarnau, secretari delegat de I'entitat. ' 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de les seves 
/liures i espontanies voluntats i després de les deliberacions escaients 

EXPOSEN 

/. Que ambdues parts varen signar un Acord de Col;Jaboració entre I'Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci del Pare de Collserola per a la gestió del Centre 
Pedagógic i Productiu Vinícola de la finca de Can CaJopa de Dalt en data 22 de 
juliol de 2004. 

11. Que la vigencia de I'esmentat acord, segons el pacte sete, era per un període 
dlun any a comptar des de la seva signatura, i que podia ser prorrogat per 
exprés acord de les parts en terminis d'igual durada. ' . 

II/. Que l'Acord ha estat prorrogat per el període 22 de .juliol de 2005 al 21 de juliol 
de 2006, i posteriorment durant el 22 de juliol dé 2006 al 21 de juliol de 2007. 

IV. Que e/s pressupostos consignats, segons consta en els expedients 
corresponents de les dites prorrogues, eren de períodes per anys naturals, és a 
dir des de I'ú de gener al31 de desembre de 2005 i des de I'ú de gener al 31 
de desembre de 2006. 

Que per tal de normalitzar els péríodes de prorrogues amb e/s pressupostos, 
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ACORDEN: 

PRIMER.- Es modifica el pacte sete in fine de I'acord signat el 22 de juliol de 2004 
quedant redactat en els termes segqents: "podra ser prorrogat per exprés acord de les 
parts." 

SEGON.- Es modifica el pacte primer de la prórroga de data 6 de novembre de 2006, 
actualment en vigor, quedant redactat en els termes següents: Ambdues entitats 
signataries acortlenprorrogar I'acord de col 'laboració per a la gestió· del· Centre 
Pedagógic i Productiu Vinícola de la finca Can Calopa de Dalt del 22 de juliol de 2006 
al 31 de desembre de 2006. 

I perque consti i als efectes oportuns, ambdues parts, en prova de conformitat, signen 
la present addenda pe( quintuplicat exemplar i a un sol efecte. 

PER L' AJUNTAMENT DE BARCELONA PEL CONSORCI DEL PARC DE 
COLLSEROLA 

Jordi Hereu i Boher 
Alcalde-President 

Barcelona, 2 9 DIC. Z006 

Barcelona, 
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, 29 de desembre de OU6 

Antoni PUl arnau i Puigarnau 
Secretari Delegat 

Barcelona, 29 de desembre de 2006 
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