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

Barcelona, 30 d'octubre de 2014 

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

I de I'allra, 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 autoritzada pel Notari de 
Barcelona Juan José López Burniol, el dia 22 d'abril de 2008, amb el número 1311 de 
protocol, i també en representació de la Fundació Barcelonalleta Brain Research Center, 
en la seva condici6 de Vicepresident de /'esmentada Fundació, en virtut de I'escriptura de 
nomenament autoritzada pel Notari de /'1I'lustre CoHegi de Catalunya José Marqueño de 
Llano, el dia 25 d 'octubre de 2012, amb el número 1352 de protocol . 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per a subscriure la 
present addenda i, 

MANIFESTEN 

Que en data 19 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Pasqual Maragall va decidir 
constituir, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Barcelonalleta Brain 
Research Center (endavant FBIl), I'objectiu de la qual és crear un centre de referéncia en 
recerca sobre Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades i generar una 
vinculació académica amb la Universitat Pompeu Fabra. 

Que la FBIl concentrara tota /'activitat de recerca biomédica duta a terme fins ara a la 
Fundació Pasqual Maragall, i aquesta centralitzara les activitats divulgatives. 

Que en data 26 de setembre de 2013 es va aprovar el conveni de coHaboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Pasqual Maragall, la finalitat del qual era 
concretar les línies especifiques de treball conjunt i accions concretes de col'laboració, i 
com a línia especifica de treball conjunt, la Fundació proposava la col·laboració en el 
projecte de recerca "Análisi comportament APOE4". El projecte pretén investigar durant 
tres anys els canvis en /'anatomia del cervell de 150 voluntaris, determinant /'impacte del 
genotip APOE. 
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ACORDEN 

Primer.- La FBp se subroga en tots els drets i obligacions de la Fundació Pasqual 
Maragall. drets i deures que s'esmenen en el conveni signat amb data 26 de setembre de 
2013 amb una vigencia de dos anys, fins el31 de desembre de 2015. 

5e90n.- FBp assumira les obligacions d'execució i la seva corresponent justifica ció. 

Tercer.- Que l'Ajuntament de Barcelona seguirá sent membre del Consell de Mecenatge 
de la Fundació Pasqual Maragall d'acord amb el conveni de col·laboració signat en data 
26 de setembre de 2013. 

1 en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per quadruplicat i amb un únic 
efecte en ellloc i la data indicats en l'encap9alament. 

Per I'Ajuntament de Barcelona 

/ 

\~m. §r4rdi Martí i Galbis 
Regidor de Presidencia i Territori 

Per la Fundació Barcelonapeta 
Brain Research Center , . 

lunGilC¡ó Barcelonal3eta 
r, mdació Pasqual Mara~IfIl:;G)895401 
~IF G64869290 Doctor Aiguader, 88 
Doctor Alguader, 88 ,':<103 Barcelo 
OB003 Barcelona na 

Sr. Jordi Camí i Morell 
Vicepresident executiu 

l'lm. Sr. Jordi Cases i Pall rés 
Secretari General 
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Ajuntament .~~.de Barcelona Núm. expedlent: 0724113 

Núm. resolució: CG14139 PRI6 

LA COMISSIÓ DE OOVERN, en sessió del dia 29-10-2014, adopta el següent aeord: 
APROVAR I'addenda al eonveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació 

Privada Pasqual Maragall per la Recerca sobre l' Alzheimer, NIF 064869290, i la Fundaeió 
BareelonaBeta Brain Research Center, amb NIF G65895401, en la condieió de beneficiari de la 
subvenció núm. 13S04803, atorgada a la Fundaeió Privada Pasqual Maragall per la Recerca sobre 
l' Alzheimer, per acord de la Comissió de Govern adoptal en sessió de 25 de selembre de 2013, per a 
I'e<ecueió ijustifieaeió del projeele de recerca Analisi Comporlament APOE4, de eonfonnitat amb la 
Normativa reguladora deis expedients d'autoritzaeió de I'atorgament de eonvenis administratius amb 
altres administracions públiques i institueions arrovada per deeret d'Alealdia el 27 d'abril de 2011. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a I'esmentada subveneió per un import de 
100.000,00 curos amb earree al/s pressupost/os i partida/es indieats en aquest mateix doeument, a 
favor de Fundaeió BareelonaBeta Brain Research Center, amb NIF 065895401, per a Projeete 
Recerca Analisi eomp0l1amcnt APOE4. ANUL·LAR I'autoritzaeió i disposieió de despesa 
corresponent a I'esmentada subveneió per un import de 100.000 euros amb eitrree als pressupostos 
2014 (50.000 euros) i 2015 (50.000 euros), i partida 48902-92011-01.01, a favor de Fundació Privada 
Pasqual Maragall R, amb NIF 064869290, per a projeete recerca Allalisi eomportamellt APOE4. 
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El Seeretari General, 

Jordi Cases i Paliares. 
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