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ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI DeL 
PARC DE COLLSEROLA PER A LA GEST/Ó DEL CENTRE PEDAGOGIC I PRODUCTIU VINICOlA 

DE LA FINCA DE CAN CALOPA DE DALT, INCLOENT L'ADDENDA. 
PRORROGA PER L'ANY 2008 

ENTITATS 

D'uno part, l'Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcolde-President de l' Ajuntoment de 
Barcelona, octuont en el seu nom i 'representoció, en virtut de les otribucions 
atorgades per la Carta Municipal en el seu article 13, assistit pel Secretari General de la 
Corporació l'll.lm. Sr. Jordi Cases i Paliares, amb domicili als efectes d'aquest conveni al 
correr Tarragona 173 de Barcelona. 

D'un oltra part, el Sr. Josep Perpinyo i Palau, vicepresident executiu del Consorci del 
Parc de ColIserola, d'ara endavant el Consorci, amb domicili a Barcelona (08017), 
ctra. de l'Esglésio, 92, omb NIF P-0800066-C. Actua assistit per el Sr. Antoni Puigarnou i 
Puigarnou, secretori delegot de I'entitat. 

Ambdues parts es reconeixen copocitat legal suficient per obligar-se i de les seves 
lIiures i espontonies voluntats i després de les deliberocions escaients 

EXPOSEN 

,. Que l' Ajuntoment de Barcelona és titular de la finca de Can Colopa de Dalt, dins el 
terme municipal de Barcelona, amb una superfície cadastral d' 1.042.722m2. La finca 
forma part d'uno Zona Natural de valor ecologlc i paisatgístic, que inclou una orea 
agrícola a I'entorn de la masia de Can Calopa de Dalt, c10ssificada aquesta pel Pla 
Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de ColIserolo (en endavant 
PEPCo) com a edificoció tradicional amb la Clou 35t-p i llistado en el cotoleg de 
patrimoni Historic Artístic de l' Ajuntament de Barcelona amb la Clau 245 del Districte 
de Sarria Sont Gervasi. 

11. D'ocord omb el contingut a I'article 4 deis Estotuts del Consorci del Parc de ColIserola, 
una de les finolitats del Consorci, entre d'altres, és la d'establir acords de col1aboració 
amb d'altres entitats sense onim de lucre, que coincideixin essencialment amb els 
objectius del Consorci. L' Ajuntoment de Barcelona en tant que ens consorciot i el 
Consorci del Parc de ColIserolo estan legitimots per a la signatura del·present acord. 

111. Que en data 22 de juliol de 2004 ombdues entitats van formalitzar un acord en virtut del 
qual acordaven establir mecanismes de col'laboració per tal d'incorporar el Consorci 
del Parc de ColIserola en la gestió de la Finca de Can Calopa de Dalt, en les seves 
104,27Ha, junt amb les seves instal'lacions i plantacions, participant oixí en el 
desenvolupament de la tasca encomanada de creoció del Centre Pedagogic i 
Productiu Vinícola de Can Calopo de Dalt. 

IV. Que en data 29 de desembre de 2006 ambdues entitats van .signoLW[lO .g.9.º~ndo per 
la qual es modificavo el pacte 7e de I'acord esmentat, es~blint-se que I'aéorcfde '" 
col'loboració podro sehf.rorrogat per"exprés ocord de les pa¡fs: .' , 
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Que vist I'exposat ambdues parts formalitzen el present conveni, el qual s'ajustara als 
següents 

PACTES: 

PRIMER.- Ambdues entitats signataries acorden prorrogar I'acord de col'laboració per 
a ~a gestió del Centre Pedagogic i Productiu Vinícola de la finca Can Calopa de Dalt 
de 1'1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2008. 

SEGON.- En tot allo no especialment previst en aquest document i en tant que no s'hi 
oposi, sera n d' aplicació els pactes establerts a l' Acord de col 'Iaboració per a la gestió 
del Centre Pedagogic i Productiu Vinícola de la finca de Can Calopa de Dalt signat 
en data 22 de juliol de 2004 i la seva addenda signada en data 29 de desembre de 
2006. 

I perque consti i als efectes oportuns, ambdues parts, en prova de conformitat, signen 
el present document per quintuplicat exemplar i a un sol efecte. 

PER L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 

Jordi Hereu i Boher 
Alcalde-President 

Barcelona 1 2 JUNY 2008 

Secretari Gener I de 
l' Ajuntament d 

Barcelona 

2 

I 

PEL CONSORCI DEL 
PARC DE COLLSEROLA 

,30 d'abril de 2008 

Antoni . ' a au i Puigarnau 
Secr ri elegat del Consorci 
del Parc de CoIIserola 

Barcelona, 30 d'abril de 2008 


