CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR- RUBÍ i
ISOM SCCL, INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS

Rubí, 8 de juliol 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, Marta García Rosa, com a Directora Tècnica de ISOM, SCCL,
Integració Social de Menors, amb adreça al carrer Garcilaso, 153
baixos-2ª - 08027 – Barcelona, i amb NIF F61969093
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat i
legitimació suficients per subscriure aquest Conveni de Col·laboració.

CONSIDEREN

Que ambdues parts comparteixen objectius generals pel que la fa la
integració i l’acolliment de joves, i complementaris en aspectes
formatius, socials i de lleure, i consideren que la col·laboració i la suma
d’esforços permetrà aprofitar al màxim les seves potencialitats i
acomplir en millors condicions els seus objectius.

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 parts abasten
els següents aspectes:
a) Realitzar tasques de sensibilització i pedagogia amb la població
en general sobre la necessitat de l’acolliment i la integració de nens
i joves provinents d’altres països.
b) Organitzar activitats, de manera individual o conjunta, que
responguin a les finalitats i objectius que estableix el present
Conveni.
c) Gestionar davant les administracions corresponents el suport
necessari per l’acompliment dels objectius que s’indiquen en
aquest conveni.
2.- El Club Escola de Futbol Can Mir es compromet a:
a) Facilitar la pràctica esportiva, en la modalitat de futbol, als
usuaris dependents de ISOM, SCCL Integració Social de Menors
ubicats a Rubí.
b) Gestionar amb altres entitats de la ciutat de Rubí la col·laboració
i participació en diferents activitats que puguin ser demandades
per part dels usuaris, siguin de caràcter esportiu, social o
formatives.
c) Gestionar amb l’Administració Municipal, l’accés a recursos que
permetin la realització d’activitats per part dels nens i joves usuaris.
d) Aportar els recursos econòmics i materials necessaris per
desenvolupar l’activitat esportiva.
e) Compartir espais i recursos a la Zona Esportiva Municipal de Can
Mir per a realitzar les activitats esportives, formatives i socials.
f) Posar a disposició dels usuaris el personal tècnic i les eines
necessàries per desenvolupar l’activitat esportiva.
3.- El ISOM, SCCL Integració Social de Menors es compromet a:
a) Donar difusió de les activitats i dels esdeveniments organitzats
per l’Escola de Futbol Can Mir inherents a la tasca que es
desenvolupi amb els menors.
b) Garantir l’acompanyament i el transport dels menors a les
instal·lacions a on es desenvolupin les activitats esportives i socials

organitzades pel Club Escola de Futbol Can Mir o altres entitats de
caràcter esportiu i social.
c) Aportar els recursos econòmics i materials necessaris per
desenvolupar l’activitat esportiva.
4.- Els termes concrets i detallats del Conveni de Col·laboració es
recolliran a un document annex al mateix.

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 parts. 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 o tàcit si no existeix manifestació en contra.

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