CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR- RUBÍ i
L’ASSOCIACIÓ RIU ROIG

Rubí, 20 de setembre de 2018

REUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Peiró Simón, com a President del Club Escola
de Futbol Can Mir – Rubí, amb adreça a Camí del Racó 1-9 - 08191 –
Rubí, i amb NIF G-64599509
I d’altra, la Sra. Cristina Cuesta Pozo, com a Presidenta de l’Associació
Riu Roig, amb adreça al carrer Pontevedra, 8 B baixos - 08191 - Rubí, i
amb NIF G-65537076
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat i
legitimació suficients per subscriure aquest Conveni de Col·laboració.

CONSIDEREN
Que ambdues entitats tenen objectius comuns i complementaris en
aspectes educatius, el foment i la pràctica continuada de l’activitat
física i esportiva, els valors de la igualtat, la no discriminació, la inclusió
i la solidaritat; i el foment del lleure i l’oci, i que la col·laboració i la
suma d’esforços permetrà aprofitar al màxim les seves potencialitats.
Que sobre la base del que se exposa anteriorment, es considera oportú
subscriure un conveni que respongui a les necessitats de col·laboració
i que permeti el benefici mutu i conjunt dels col·lectius que
representen.

CLAUSULES
PRIMERA.- Finalitat de la col·laboració
1.- La finalitat i els àmbits de col·laboració entre les dues entitats
abasten els següents aspectes:
a) L’educació de nens i joves en el temps lliure i l’activitat
esportiva.
b) Treballar conjuntament en l’elaboració i execució de projectes
socials, d’integració, solidaris i de cooperació.
c) Compartir mitjans i recursos pel que fa el personal tècnic
(monitors, educadors i experts en salut).
d) Compartir criteris i aspectes de caràcter administratiu i de
gestió tant interns com de relació amb les administracions.
e) Compartir espais i recursos per a realitzar les activitats de lleure,
esportives, formatives i socials.
f) Organitzar, coordinar i gestionar activitats pels nens i joves.
g) Fer difusió mútua de les diferents activitats que organitzi
cadascuna de les entitats, tant conjuntament com individualment.
2.- En relació a l’apartat e), l’Associació Riu Roig establirà la seva seu
social a les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir.
Ambdues entitats treballaran conjuntament per aconseguir l’execució
del projecte constructiu de les noves instal·lacions a l’esmentat
equipament i, fins que aquesta adequació sigui realitat, plantejaran i
executaran un projecte constructiu per dotar d’espais i aules a les
instal·lacions per l’ús de les dues entitats.
En aquest sentit, elaboraran un calendari, de comú acord, indicant l’ús
dels espais i dels recursos existents.

SEGONA.- Creació d’una Comissió Mixta
Per tal de facilitar el seguiment del Conveni de Col·laboració, es
constituirà una Comissió Mixta integrada per representants de
cadascuna de les entitats. La tasca de la Comissió Mixta tindrà com a
objectiu fer el seguiment del compliment de les finalitats i els àmbits
de col·laboració, proposar les activitats que estiguin contemplades a
l’objecte del present Conveni, aclarir els dubtes o diferències que hi
puguin sorgir, i acordar les accions conjuntes a dur a terme per
aconseguir els seus objectius.
TERCERA.- Durada del Conveni
El present Conveni de Col·laboració és vigent des del moment de la
seva signatura i tindrà vigència d’un any, prorrogable previ acord escrit
d’ambdues parts.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni de
Col·laboració, a la ciutat i data indicades.
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