CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ I
EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

D'una part, la Sra. Francina Guardiola Flix, amb NIF 33.862.930-F, actuant en nom i
representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ (FCTRI), amb domicili a
Barcelona, Rambla Guipúscoa, 25, 2-D ( 08018 Barcelona ) .
D'altra part, el Sr. Joan Fontseré i Pujol, amb NIF 79270503 Z, actuant en nom i
representació de CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. (en endavant Circuit de BarcelonaCatalunya), amb domicili a Montmeló (Barcelona), Mas "La Moreneta".
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessária per a l'atorgament
d'aquest Conveni i de comú acord.
MANIFESTEN que les dues parts estan interessades en que el Circuit de BarcelonaCatalunya pugui servir com a espai tancat d'entrenaments per als ciclistes.
En conseqüéncia, ACORDEN subscriure el present Conveni de col·laboració que es regirá per
les següents
CLAUSULES:
PRIMERA.- Podran utilitzar – i per tant circular amb bicicleta - per la pista asfaltada
del circuit els triatletes federats, socis del CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA i d'altres
que aquest autoritzi.
SEGONA.- Els horaris d'utilització d'aquest servei seran els dimarts i dijous de 17:30h a 21:00
h durant els mesos de novembre, desembre, gener i febrer,. La resta de l'any l'horari sera de
18:30 h a 22:00 h.
TERCERA.- Circuit de Barcelona-Catalunya mantindra oberta la il·luminació suplementaria
(no és la il·luminació de pista) durant aquests horaris.
QUARTA .- El circuit cobrará 5 € per día d'entrenament i 25 € per l'abonament de 8 usos als
ciclistes federats . El circuit s'encarregara de cobrar les quotes d'entrada.
SINQUENA.- Els federats de la FCTRI gaudiran d'un descompta del 50% en la compra
deis abonaments, pagant 25€ per l'abonament per 12 usos.
SISENA.- Circuit de Barcelona-Catalunya disposara de parquing graturt per als cotxes deis
triatletes que paguin la quota corresponent.
SETENA.- La FCTRI ajudará a comunicar tots els esdeveniments que organitzi Circuit de
Barcelona- Catalunya, fent comunicació en els seus mitjans propis un cop amb al mes,
indicant el link on es pot trobar el calendari d'esdeveniments d'aquell mes .
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NOVENA.- La FCTRI donará a conéixer la signatura del present Conveni a través de la seva
página web http://www .triatlo.org (Link del Circuit). Tanmateix publicitará els horaris i preus.
Per als entrenaments específics - básicament de ciclisme de competició -, caldra demanar
autorització amb 15 dies d'antelació a la Sra. Marga Iglesia.

A partir de la signatura del present acord, ambdues parts vetllaran per a l'aplicació del present
Conveni.
La durada del present Conveni és il·limitada ies revisara o cloura quan una de les parts així ho
manifesti a l'altra.

En prova d'acceptació i conformitat signen les parts el present Conveni el dia 4 de juliol de
2016.

Sra. Francina Guardiola i Flix

Sr. Joan Fontseré i Pujol
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