CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR – RUBÍ
I EL CLUB ESPORTIU HORITZÓ 1994

Rubí, 20 de juny de 2019

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, el Sr. Josep Bernabeu Abelló, com a President del Club
Esportiu Horitzó 1994, amb adreça al carrer Lluís Ribas, 27-29 escala A
1r. – 2a. - 08191 - Rubí, i amb NIF G-60554425
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 esportius, formatius, socials i d’inserció, i que la col·laboració i
la suma d’esforços permetrà aprofitar al màxim les seves
potencialitats.

Que sobre la base del que s’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
La finalitat i els àmbits de col·laboració entre les dues entitats abasten
els següents aspectes:
a) Fer difusió mútua de les diferents activitats i campanyes que
organitzi cadascuna de les entitats, tant conjuntament com
individualment.
b) Organitzar activitats conjuntes que responguin a les finalitats i
objectius que estableix el present Conveni.
c) La creació d’un equip de futbol 7, de competició, de la categoria
sènior per a persones amb diversitat funcional (discapacitat
intel·lectual o discapacitat física). Aquest equip, s’anomenarà CE
Horitzó 1994 – CEF Can Mir.
d) La creació d’un equip de futbol 7, per a nens amb diversitat
funcional (discapacitat intel·lectual o discapacitat física). Aquest
equip, s’anomenarà CEF Can Mir – CE Horitzó 1994.
e) Participar en competicions amb el següent ordre de prioritats:
1.- A la lliga que organitzarà la Penya Blaugrana Special Barça,
que serà itinerant, com a primera opció. En cas de competir en
aquesta lliga, les dues entitats accepten obligacions concretes
amb aquesta entitat.
2.- A la Lliga Excelence a Terrassa, com a segona opció.
3.- A les competicions organitzades per ACELL, o anar a
competir amb ACELL, com a tercera opció.
f) Ambdues entitats treballaran conjuntament per aconseguir
l’execució del projecte constructiu de les noves instal·lacions a la
Zona Esportiva Municipal de Can Mir, element imprescindible per
aconseguir una pràctica esportiva de qualitat, i on desenvolupar les
diferents activitats que organitzin individualment o conjuntament
les dues entitats.

SEGONA.- Obligacions de les parts
1.- El Club Escola de Futbol Can Mir, aportarà:

a) La integració dels jugadors sèniors del Club Esportiu Horitzó
1994 a l’equip de diversitat funcional de Rubí amb que compta el
Club Escola de Futbol Can Mir.
b) La realització de dos entrenaments setmanals els dies i els
horaris que s’estableixin, tenint en compte que siguin
compatibles amb les obligacions laborals o escolars dels
jugadors.
c) L’ús de les instal·lacions de la Zona Esportiva de Can Mir pels
entrenaments setmanals i els partits que es juguin com a equip
local.
d) Valorar la viabilitat econòmica per establir el transport dels
jugadors als dos entrenaments setmanals i als partits que es
juguin com a equip visitant.
e) Un entrenador que es faci càrrec de l’equip, amb el suport
d’altre personal tècnic que consideri adient el Club Escola de
Futbol Can Mir.
f) El material necessari per tal de realitzar l’activitat esportiva.
g) El subministrament de l’equipació necessària per a realitzar
l’activitat esportiva, tant pels entrenaments com pels partits.
L’esmentada equipació comparà amb els següents elements:
1.- L’equipació oficial pels partits serà la del Club Escola de
Futbol Can Mir, i comptarà amb l’escut d’aquesta entitat, el
del Club Esportiu Horitzó 1994, ambdues al pit; i el logotip de
la Penya Blaugrana Special Barça a la part davantera de la
samarreta.
2.- Una segona equipació, amb la incorporació de motius del
FC Barcelona, diferent en quant a la samarreta de l’equipació
oficial, i comptarà amb l’escut del Club Escola de Futbol Can
Mir, el del Club Esportiu Horitzó 1994, ambdues al pit; i el
logotip de la Penya Blaugrana Special Barça a la part
davantera de la samarreta.
h) Les dades bàsiques dels integrants de l’equip al Club Esportiu
Horitzó 1994, per tal de portar algun tipus de control,
coordinació i informació a la Penya Blaugrana Special Barça,
amb la corresponent autorització dels jugadors o les famílies en
aplicació de la LOPD.

1.- El Club Esportiu Horitzó 1994, aportarà:
a) La derivació de jugadors sèniors de competició per l’equip de
diversitat funcional que sol·licitin a l’entitat jugar al futbol.
b) El contacte amb la Finca Font del Ferro per incorporar
jugadors a l’equip:
c) El xandall amb els escuts del Club Esportiu Horitzó 1994 i del
Club Escola de Futbol Can Mir.
e) En cas de participar a la lliga que organitza ACELL, l’equip no
haurà de pagar la “quota de centre”, ja que el Club Esportiu

Horitzó 1994 ja la satisfà al comptar amb dos equips de bàsquet
inscrits.
f) L’aportació puntual, per a la temporada 2019-2020, de la
quantitat de 400 euros, on s’inclourà l’import econòmic del
conjunt dels jugadors per afiliar-se a la Penya Blaugrana Special
Barça.
g) Degut a que el Club Esportiu Horitzó 1994 té l’exclusivitat
durant un any per crear equips de futbol que depenguin de la
Penya Blaugrana Special Barça a la comarca del Vallès
Occidental, es farà conjuntament amb el Club Escola de Futbol
Can Mir.

TERCERA.- 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.

QUARTA.- 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 o tàcit si no existeix manifestació en contra un mes
abans de la seva finalització.

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

Jordi Peiró Simón
President
Club Escola de Futbol Can Mir

Josep Bernabeu Abelló
President
Club Esportiu Horitzó 1994

