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Ajuntament +. de Barcelona 
Fundadó Barcelona Olímpica 

ADDENDA AL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE 

L' AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ BARCELONA 

OLíMPICA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MUSEU 'O'LíMPIC I 

DE L'ESPORT DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2008 
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Ajuntament .*. de Barcelona 
Fundadó Barcelona Olfmpiea 

A Barcelona, el dia 13 de mar9 de 2009 

REUNITS 

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

I d'altra part, la FUNOACIÓ BARCELONA OLlMPICA, domiciliada a Barcelona,. 
Estadi Olímpic, Passeig Olímpic, sin, amb NIF. G-60.309.655, inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Gene~litat de Catalunya amb el número 705, 
representada pel seu·Patró Delegat, Sr. Josep Miquel Abad. 

Les parts reunides es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per 
subscriure aquest document, 

ANTECEDENTS 

1.- Que I'Ajuntament de Barcelona és el propietari del Museu Olimpic i de 
l'Esport, ubicat a la ciutat de Barcelona. 

11.- Ql:Je la FUNDACIÓ BARCELONA OlÍMPICA (en endavant, "FBO") es va 
constituir pel Comité Olímpic Organitzador de Barcelona'92, S.A. amb la 
fin~litat de difondre I'esperit i la realitat deis Jocs Olímpics de Barcelona, així 
com promoure els valors culturals, atics, esportius i de tot ordre que emanen de 
I'ideari olfmpic, sent un deis seus objedius· específics I'establimen~ 
manteniment i promoci6 d'una exposici6 i centre d'informaci6 permanent i 
investigació a I'abast del públic, que iHustri sobre els Jocs Olímpics de 
Barcelona i tot el que van representar. 

111.- Que el Patronat en sessió de data 4 de novembre de 2008, va aCordar 
modificar els seus Estatuts per tal d'adaptar -los a la Llei 412008, que aprova el 
Llibre 111 del Codi Civil de Catalunya r reconaixer com a President vitalici a 
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l'Ajuntament de Barcelona amb un vot qualificat. Quedava pendent de rebre el 
vist i plau del Protectorat de fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

IV.- Que, estant interessat l'Ajuntament de Barcelona i la "FBO" en unificar 
,'ambit d'actuació de la "FBO" i el Museu Olímpic, van formalitzar el passat 25 
de novembre de 2008 un conveni, on a la seva clausula cinq4ena, fela 
referéncia a que l'Ajuntament de Barcelona tindria un vot qualifieat majoritan. 
Amb posterioritat el Protectorat de la Generalitat va considerar que al no estar 
prevista inicialment aquesta possibilitat per part del fundador, s'hauria de 
limitar a un vot qualificat. 

V. Que com a conseqüéncia de tot I'anterior, i de comú acord, ambdues parts 
formalitzen I'addenda al Conveni subscrit en data 25 de novembre de 2008, i a 
tal efecte acorden els següents pactes: 

CLAUSULES 

Primera.- L'Ajuntament de. Barcelona r la "FBO" acordant modificar la clausula 
cinquena del Conveni coHaboració subscrit ambdues parts en data 25 de 
novembre de 2008, traient la paraula majoritari i quedant redactada de la 
següent forma: "La "FBO" ha procedít, amb I'avínentesa de /'adaptad6dels 
seus'Estatuts a les disposieions de L/ei 4i2008, que aprova el Llibre TereeTCJel 
Codi Civil de Catalunya, a modificar el régim d'adopci6 d'acorrJs del Patronat, 
per tal de reconéixer al President vitaliei /'Ajuntament de Barcelona" un vot 
qualifieat, en compliment de l'acorrJ pres pel Patronat de la «FBO': en la sessi6 
indicada a la part expositiva" 

Segona.- Que ambdues parts refrenden el resta de les clausules del Conveni 
subscrit el passat 25 de novembre de 2008 que seguira vigent en tota el resta 
del seu contingut. 

I en prova de la seva conformitat, les parts contractants formalitzen i signen la 
present .addenda al conveni subscrit en data 25 de novembre de 2008 en la 
data i Uoe indicats al seu encap«;alament. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA FUNDACIÓ BARCELONA OLlMPICA 

Sr. Josep Miquel Abad 
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