
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ PRIVADA PASQUAL 
MARAGALL PER A LA RECERCA SOBRE L'ALZHEIMER 

Barcelona, 26 de setembre de 2013 

D'una part l'lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor de Presidencia i Territori de I'Ajuntament 
de Barcelona, expressament facultat per acord de la Comissió de Govem de 25 de 
setembre de 2013, assistit en aquest acte per l'lm. Sr. Jordi Cases i Paliares, secretari 
general de la Corporació, com a fedatari i assessor legal preceptiu. 

I de I'altra, el Sr. Jordi Camí i Morell, en representa ció de la Fundació Privada Pasqual 
Maragall per a la recerca sobre l'Alzheimer, en la seva condició de Director de 
I'esmentada Fundació, en virtut de I'escriptura de nomenament de autoritzada pel Notari 
de Barcelona Juan José López Bumiol, el dia 22 d'abril de 2008, amb el número 1311 de 
protocol. 

MANIFESTEN 

1. Que d'acord amb els seus estatuts, la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca 
sobre l'Alzheimer (d'ara en davant, la Fundació) té per objecte, entre altres finalitats, 
promoure la recerca científica em I'ámbit de l'Alzheimer i de les malalties 
neurodegeneratives, que es concreta amb una actuació de difusió i investigació que 
pretén millorar la qualitat de vida de les persones, 

11. Que els objectius de la Fundació son: 
• Desenvolupar a Espanya un model de recerca innovador basat en projectes no 

convencionals, inspirat en el concepte de recerca transformativa, en linia amb 
allres iniciatives internacionals d'avantguarda, 

• Impulsar un nou protagonisme del sector privat en I'ámbit de la recerca biomedica, 
tot promovent la implicació efectiva de mecenes i inversors privats en el 
finan9ament deis seus projectes de recerca científica i innovació, 

• Donar a conéixer la malaltia i impulsar accions de divulgació i sensibilització en 
col'laboració amb altres iniciatives i entitats, 

• Promoure que la recerca cientifica sigui una prioritat estratégica, 

IJI, Que I'Ajuntament de Barcelona (d'ara en davant, l'Ajuntament), d'acord amb la L/ei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i la L/ei 1/2006, de/13 
de marr; per la que s'aprova el Régim Especial de Barcelona, ostenta amb carácter 
general la competencia sobre salut en les persones i la promoció de la qualitat de vida, 

IV, Que un deis objectius estratégics inclés al "Programa d'Actuació Municipal 2012-2015" 
de I'Ajuntament és "Referent en salut, recerca i innovació, Barcelona com a referent en 
serveis de salut, recerca i innovació". 



V. Que la Fundació i l'Ajuntament observen elements de coincidéncia en la finalitat 
estatutária en relació amb la competéncia municipal, que justifiquen la col·laboració per tal 
d'aconseguir les finalitats d'interés comú. 

VI. Que per tot aixo les parts reunides es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per a subscriure aquest document i arriben als següents 

PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 

1. L'objecte del present conveni és establir les bases que regularan la col'laboració 
genérica entre I'Ajuntament i la Fundació. 

2. Aquest conveni també te la finalitat de permetre concretar linies especifiques de treball 
conjunt i accions concretes de col·laboració. Com a línia especifica de treball conjunt, la 
Fundació proposa la col'laboració en el projecte de recerca "Análisi comportament 
APOE4". El projecte pretén investigar durant tres anys els canvis en I'anatomia del cervell 
de 150 voluntaris, determinant I'impacte del genotip APOE. 

Segon.- Obligacions de l' Ajuntament 

1. L'Ajuntament atargará a la Fundació una subvenció de fins a 50.000,00 euros anuals, 
per al desenvolupament deis projectes esmentats al pacte tercer, amb cárrec a la partida 
48999 - 92011 - 0101, deis pressupostos 2013, 2014 i 2015. 

2. El lliurament corresponent al primer any es tramitará a la signatura del conveni. Les 
aportacions previstes per als exercicis 2014 i 2015, atés el carácter anual del pressupost 
municipal, resten subordinades als crédits que per aquests exercicis autoritzin els 
corresponents pressupostos, i es tramitaran un cop s'hagi realitzat, respecte I'exercici 
anterior, la justificació esmentada al pacte següent. 

Tercer.- Obligacions de la Fundació 

1. La Fundació desenvolupará el prajecte de recerca "Análisi comportament APOE4" 
segons es detalla en document adjunt que s'incorpora com a annex a aquest conveni. 

2. Com a beneficiaria d'una subvenció, la Fundació resta obligada a complir amb la 
"Normativa general reguladora de les subvencions municipals a atargar per l'Ajuntament". 

3. Acreditará la realització anual del projecte subvencionat amb la presentació, dintre el 
primer trimestre de I'any següent, d'un compte justificatiu amb aportació d'informe 
d'auditor, amb: 1) memoria d'actuació amb la descripció de les activitats realitzades, deis 
resultats obtinguts i de les desviacians respecte el projecte inicialment presentat; 2) 
mem6ria econ6mica; i 3) informe d'auditar. 
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Quart.- Consell de Mecenatge 

1. Les parts acorde n la integra ció d'un representant municipal en el Consell de Mecenatge 
de conformitat amb I'article 33.1 deis estatuts de la Fundació. 

2. La condició de membre del Consell de Mecenatge ho sera pel termini de vigencia 
d' aquest acord. 

2. L'Ajuntament de Barcelona designa la Delegada de Salut, Sra. Cristina Iniesta i Blasco 
per formar part del Consell de Mecenatge, i atorgara els Drets al representant municipal 
que es desprenen de la seva condició i que es recullen I'article 33 deis estatuts de la 
Fundació. 

3. La seva participació no és en la condició de Patró, sinó en la condició de membre del 
Consell de Mecenatge i per tant amb caracter assessor, excloent qualsevol assimilació de 
responsabilitats més enlla de les própies de I'esmentada naturalesa assessora, sense 
entrar en funcions de govern de la Fundáció. En cas que es proposi com a Patró el 
representant municipal, aquest haurá de ser proposat per l'Ajuntament de Barcelona 
sense que en cap cas I'exercici de I'article 33.4 deis estatuts operi de forma automática. 

Cinqué.- Durada del conveni 

1. La vigencia d'aquest conveni s'iniciará I'endema de la se va signatura i finalitzara el 31 
de desembre de 2015, o quan s'hagin complimentat totes les obligacions que es deriven 
del pacte tercer. 

2. Es podra prorrogar per anys naturals i fins un máxim d'un any addicional, per acord 
exprés de les parts. 

Sisé.- Causes d'extinció o resolució 

1. Són causes d'extinció del present conveni: 

a) El transcurs de la vigencia d'aquest acord. 
b) El mutu acord entre les parts. 
c) L'incompliment greu i reiterat de qualsevol de les dues parts d'alguna de les 

estipulacions essencials del conveni. 
d) Oualsevol altra que contempli la normativa vigent d'aplicació. 

2. Oualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest conv.eni permetra a la part 
perjudicada d'optar per a exigir-ne el compliment O la seva resolució. 

Sete,- Regim jurídíc í jurisdicció competent 

Aquest conveni té carácter administratiu i les qOestions litigioses sorgides sobre la seva 
interpretació, modificació, resolució i efectes sera n resoltes per la jurisdicció contenciosa 
administrativa, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de 1" du!a! de Barce!ona. 
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I en prova de conformitat, les parls signen aquest conveni per triplicat i amb un únic efecte 
en ellloc i la data indicats en I'encap~alament. 

Per I'Ajuntament de Barcelona 

//--j 
,/'" , 

/ , 
1m. Sr. Jordi Mari¡ i Galbj¿ 
R~gidor de Presidenci",f Territori 

\",,,~ 

Per la Fundació Pasqual Maragall per 
a la Recerca sobre I'Alzheimer 

Sr. Jordi Cami i Morell 
Director 

I'lm. Sr. Jordi Cases Paliares 
Secretari General ~",,0l"0(, 

1?' ~) .~ 

~ff 'l;'\lIy, 
<1 o~ 

rJrce' 
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él 
Aiuntament .•. de Barcelona Núm, expedient: 0724/13 

Núm. resolució', CG13/31 PR/6 

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 25-09-2013, adopta el següent acard: 
AUTORlTZAR i DISPOSAR la des pesa per un import de 150,000,00 euros, amb 

carrec aVs pressupost/os i partida/es indicats en aquest maíeix document, a favor de Fundació Privada 
Pasqual Maragall, amb NIF G64869290, per al projecte de recerca "Analisi comportament APOE4"; 
APROVAR el conveni de col'laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada 
Pasqual Maragall, amb NIF G64869290, per a col.laboració generica i projecte recerca "Analisi 
comportament APOE4" de conformitat amb la Normativa reguladora deis expedients d'autorització 
de I'atorgament de convenis administratius amb altees administracions públiques i institLlcions 
aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abríl de 2011; FACULTAR l'lm. Sr. Jordi M3I1Í i Galbis, 
Regidor de Presidencia, per a la signatura de I'esmentat conveni; REQUERlR l'entitat beneficiaria 
per tal que anualment, i en els terrninis previstos a I'esmentat conveni, presenti compte justificatiu 
amb informe d'auditor; DONAR compte a la Comissió de Presidencia i Regim Interior en relació a 
1'311. 21.19 del ROM. 

not~diLdot 
N,P 193842 

eral) ACCIDENTAL 

COMUNICAT A: 


