CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLUNTARIAT SOCIAL I XXXXXXXXX

A Barcelona, a XX de XXX de 2010
R E U N I TS
D’una banda, Maria Assumpció Vilà i Planas actuant en nom i representació de la
Federació Catalana de Voluntariat Social, en qualitat de Presidenta, amb domicili a
Barcelona, carrer Grassot 3, 3ª planta, i amb N.I.F. G-59106823.
De l’altra banda, XXXXXXX en nom i representació de XXXXXXXXXXX provista de
C.I.F. número XXXXXX amb domicili social a XXXXXXXXXXXXXXX

E X P O SEN
I.

Que la Federació Catalana de Voluntariat Social (en endavant la Federació)
agrupa dues-centes setanta-vuit entitats de Voluntariat a tot Catalunya. Amb
vint anys d’existència, treballa per a la promoció i el reconeixement del
voluntariat social com a agent protagonista de l’acció entre els col·lectius que es
troben en situació de vulnerabilitat.

II.

Que la Federació és conscient de que el teixit empresarial es mostra receptiu per
a col·laborar amb les entitats d’acció social amb la finalitat de promocionar la
seva Responsabilitat Social Corporativa, RSC.

III.

Que, en aquest marc, la Federació Catalana estableix aliances entre el teixit
empresarial i les entitats federades. Amb aquesta finalitat s’ha creat el programa
Voluntariat i Empresa

IV.

Que ambdues parts pretenen conciliar el seu interès en aconseguir la
optimització de resultats en aquells projectes que puguin ser desenvolupats en
l’àmbit de l’acció social.

V.

Que, en virtut de l’exposat prèviament, les parts reconeixen mútuament la seva
capacitat per a la celebració del present conveni i, en conseqüència
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ACORDEN
PRIMER.- Objetiu
El present conveni de col·laboració té por objectiu regular les condicions en què es
realitzarà la col·laboració per part de XXXXXXXX a Entitats Socials sota la
coordinació de la Federació
SEGON.- Quota anual
XXXXXXXXX realitza un pagament anual de 250 € que li atorga els següents drets:
-

Sol·licitar a la Federació accions corporatives per dur a terme amb alguna Entitat
Social, segons preferència d’àmbit, situació geogràfica i durada.

-

Seguiment continu de l’acció corporativa per part de la Federació.

-

Avaluació final dels resultats obtinguts per part de la Federació.

-

Publicació de la col·laboració als mitjans de comunicació de la Federació.

-

Constar com a col·laborador de la Federació a la seva pàgina web
www.federacio.net, amb enllaç directe a la pàgina web de XXXXXXXXX

TERCER.- Entrada en vigor i duració
El present acord entrarà en vigor al dia següent de la seva firma i extendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2010, podent ser renovat per períodes anuals.

I per a què així consti, firmen les Parts per exemplar duplicat al lloc i data esmentats a
l’encapçalament.
Federació Catalana de Voluntariat Social

XXXXXXXXXXXXXXX

Sra. Maria Assumpció Vilà i Planas

XXXXXXXXXX
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