Montmeló, 18 de gener de 2017

REUNITS
D’una part el Sr. Joan Fontserè Pujol, amb DNI número 79270503-Z, actuant en nom i
representació de Circuits de Catalunya, S.L., amb CIF número B-08282626, amb domicili a 08160
Montmeló (Barcelona), Mas “La Moreneta, en la seva qualitat de Director General.
De l’altra el Sr. Joan Carles Molinero Juncà, amb DNI número 38070279N, actuant en nom i
representació de la Secció de Catalunya de la Internacional Police Association, amb CIF número
G62543327, amb domicili a carrer Montfar 28-30 de Barcelona, en la seva qualitat de President.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest conveni i acorden subscriure el present conveni de col·laboració que es regirà per les
següents,

CLAUSULES
PRIMERA
El socis de l’entitat I.P.A. podran utilitzar, i per tant circular amb bicicleta, per la pista asfaltada
del Circuit de Barcelona-Catalunya, juntament amb tots els usuaris que autoritzi el circuit.
SEGONA
Els socis de l’entitat I.P.A. gaudiran dels següents preus especials


Abonament 12 Tandes Bicircuit 25 Euros

Per gaudir d’aquest preu especial, els membres de I.P.A. hauran d’acreditar la seva identitat i ser
membres de I.P.A. mostrant els documents oficials.
Circuit de Barcelona-Catalunya, s’encarregarà de cobrar les quotes d’entrada.
TERCERA
Els horaris d’utilització d’aquest servei seran els dimarts i dijous de 17:30h a 21:00h durant els
mesos de novembre, desembre, gener i febrer. La resta de l’any l’horari serà de 18:30h a 22:00h.
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QUARTA
Circuit de Barcelona-Catalunya s’encarregarà de mantenir oberta la il·luminació suplementària
(no és la il·luminació de pista) durant aquests horaris.
CINQUENA
Circuit de Barcelona-Catalunya disposarà de pàrquing gratuït per als cotxes dels ciclistes que
paguin la quota corresponent.
SISENA
I.P.A donarà difusió i comunicarà entre els seus socis tots els esdeveniments que organitzi el
Circuit de Barcelona-Catalunya, fent comunicació en els seus propis mitjans.
SETENA
I.P.A. col·laborarà en l’organització de les competicions ciclistes que organitzi el Circuit.
VUITENA
La durada del present Conveni és il·limitada i es revisarà o clourà quan una de les parts així ho
manifesti a l’altra.
NOVENA
A partir de la signatura del present acord, ambdues parts vetllaran per l’aplicació del present
Conveni.
En prova d’acceptació i conformitat signen les parts el present Conveni, per duplicat però a un
sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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