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Ajo_On! .+. de Barcelona 
Fundació Barcelona Olímpica 

CONVENI.DE C_OL·LABORACIÓ. ENTRE L'AJUNTAMENT bE 
BARCELONA I LA FUNDACIÓ BARCELONA OLíMPICA PER A LA 

GESTIÓ I EXPLOtACIÓ DEL MUSEU OLfMPIC I DE L'ES,PORT 

------ -----------
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Ajunlament -+. de Barcelona. 

Fundació Barcelona Olímpica 

A Barcelona, el dia 25 de riovembre de 2008 

REUNITS 

D'una part, I'AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel seu 
ExceHentíssim Sr. Alcalde, el Sr. Jordi Hereu i Boher. 

I d'altra part, la FUNDAGIÓ BARCELONA OLlMPICA, domiciliada a Barcelona. 
Estadi Olírnpic, Passeig Olímpic, s/n, amb NIF. G-60.309.655, inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 705, 
representada pel seu Patró Delegat, Sr. J,osep Miquel Abad. 

EXPOSEN 

1.- Que, I'Ajuntament de Barcelona és el propietari del Museu Olímpici de 
1,'Esport, ubicat a la dutat de Barcelona. 

11 .- Que la FUNDACIÓ BARCELONA OLlMPIGA (en endavant, "FBO") es va 
constituir pel Comité OUmpic Organitzador de Barcelona'92, S.A. amb la 
fina/itat de difondre /'esperit i la reatitat deis Jocs OUmpics de Barcelona, així 
com promoure els va/ors cultura/s, éties, esportius i de tot ordre que emanen de 
/'ideari ollmpic, sent un de/s seus objectius especlfics /'estabJiment, 
manteniment i p(omoció d'una exposició ¡centre d'informaci6 permanent i 
investigació ' a I'abast del públic, que iHustri sobre e/s Jocs Orrmpics de 
Barcelona i tof el que van repres,entar. 

111.- Que el Patronat en sessió de data 4 de novembre efe 2008, ha acordat 
modificar e/s seus Estatuts per tal d'adaptar-Ios a la Llei 4/2008, que aprova el 
Llibre /JI de/ Codi Civil de Catalunya i reconéixer 'com a President vitalici a 
l'Ajuntament de Barcelona amb un vot qualificat. 

/V.- Que, estant interessat I'Ajuntament de Barcelona i la "FBO" en unificar 
I'ambit d'actuactó de la "FBO" i el Museu Olimpic, fónna/itzen el present 

. conveni, que es regira per les següents 

.. 



CLAuSULES 

Primera.- L'Ajuntament de Barcelona encarrega a la "FBO" la gestió i explotació 
del Museu Olímpic i de l'Esport, mantenint la propietat del mateix. 

Segona.- L'Ajuntament de Barcelona dotara a la "FBO" de la partida 
pressupostaria necessaria per a la gestió del Museu Olímpic i de la propia 
"FBO". 

Tercera,- Queda també autoritzada - la "FBO" per a traslladar el seu domicili i 
seu social al Museu Olímpic i de l'Esport. 

Quarta.- La "FBO" fraslladara al Museu Olímpic i de l'Esport tota la coHecció i 
arxius videografics de la seva propietat, sense perjudici de mantenir en 'tot 
moment la titularitat. ' 

Cinguena.- La "FBO" ha procedit, amb I'avinentesa de I'adaptació deis seus 
Estatuts a les disposicions de la Llei 4/2008, que aprova el Llibre Tercer del 
Codi Civil de Cata tunya , a modificar el régim d'adopció d'acords del Patronat, 
per' tal de reconéixer al Presidént vitalici "l'Ajuntament de Barcelona" un vot 
qualificat, en compliment de I'acord pres pel Patronat de la "FBO", en la sessió 
indicada a la part expositiva. ' 

Siséna.- Es pacta expressament que tots els Convenis, Contractes i Acords, en 
relació al Museu Olímpic, signats entre l'Ajuntament de Barcelona, la "FBO" i 
entre Barcelona de Serveis Municipals i la "FBO" queden sense efecte a partir 
de "entrada en vigor del present Conveni. 

Setena.- El present conveni entrara en vigor a partir de 1'1 de gener de 2009, 
data en la qual desplegara tots els seus efectes. 

I en prova de la seva conformitat, le,s parts contractants formalitzen i signen el 
present contracte en la data i IIoc indicats al seu encapc;alament. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA FUNDACIÓ BARCELONA OUMPICA 

Sr. Josep Miquel Abad 
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