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Borsa de voluntariat
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
VOLUNTARI/A
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

EXPOSO:
Àrees on vull col·laborar:
Acció social
Actes lúdics i esdeveniments
Ensenyament
Esports
Medi ambient
M’és indiferent

Estic d’acord a col·laborar gratuïta i desinteressadament segons els criteris i reglament de la Borsa de Voluntariat Punt Lila de l’Ajuntament de Llançà.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ
VOLUNTARIS SERVEIS MUNICIPALS
REUNITS
D’una banda, Francesc Guisset i Lagresa en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà i de l’altra
En/Na ...................................................................................... proveït del DNI número ....................................
domiciliat a ........................................................................ amb e-mail: ............................................................
i tel. ....................................................................................................................................................................
(Els menors de 18 anys i majors de 12 anys podran ser voluntaris amb autorització expressa signada per qui
ostenti la pàtria potestat).

MANIFESTEN
I.- Que amb la signatura del present Conveni, l’interessat demana la seva incorporació a l’Agrupació Local
de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Llançà, i declara no trobar-se inhabilitat per a les
funcions públiques per sentència ferma i que coneix i accepta el contingut del Reglament del Voluntariat de
Llançà.
II.- Que estan les dues parts interessades en subscriure el present conveni d’incorporació per realitzar activitats de voluntariat a l’Ajuntament de Llançà, de conformitat amb allò que estableix la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado, la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, i
tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, estableixen els següents:

ACORDS
I. El voluntari s’incorpora a l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Llançà
i desenvoluparà les seves funcions de forma lliure, gratuïta i responsable, sense que doni lloc a la percepció
de cap tipus de salari, honorari, prima o qualsevol altra contraprestació de caràcter retributiu. En cap cas
podrà tractar-se, doncs, d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra remunerada.
II. Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions en base a les quals s’ha de desenvolupar el compromís de Voluntariat en la tasca de suport al servei municipal de ................................................
III. La durada d’aquest compromís s’estableix del dia ................................. fins el dia ....................................
IV. La realització d’aquest compromís de Voluntariat no suposa l’assumpció per les parts d’obligacions més
enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implicarà l’existència de relació
laboral entre l’entitat i el voluntari.
V. El voluntari tindrà dret a rebre una breu formació específica sobre el funcionament, els principis i els objectius del servei.
Així mateix té dret a fer ús de l’emblema o distintiu que proporcioni l’Ajuntament, en els actes o intervencions
als quals sigui requerit, a efectes d’identificació, i a elevar per escrit les seves peticions, propostes i suggeriments a l’alcalde o regidor delegat.
El voluntari podrà ser reemborsat de les despeses que suposi la prestació del seu compromís de Voluntariat.
Un cop finalitzada la col·laboració, si ho demana, podrà obtenir un certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada.
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VI. El voluntari està obligat a complir els compromisos acceptats amb els projectes, i complir les obligacions
derivades de la prestació del servei municipal, i tenir cura i fer bon ús del material o equip confiat per l’organització per al desenvolupament de les activitats de voluntariat acordades, cooperar amb la màxima diligència,
interès i esperit social en qualsevol missió que li hagi estat encomanada, i mantenir la confidencialitat de les
informacions que pugui obtenir en el marc de la seva tasca.
VII. L’Ajuntament contractarà una pòlissa d’assegurances per a que el voluntari estigui cobert dels accidents
i riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per
raó de la seva activitat.
VIII. Del present document es facilitarà còpies a les parts sotasignants.
IX. El compromís de col·laboració voluntària estarà vigent durant el període de temps indicat a la clàusula
tercera.
La renovació serà automàtica per un altre període de durada igual a la concertada al present Acord, si cap
de les parts manifesta el contrari.
El compromís de col·laboració es pot acabar per mutu acord, o per desig exprés de la persona voluntària,
que haurà de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies.
L’Ajuntament podrà donar per acabada la col·laboració de la persona voluntària, davant l’incompliment reiterat de les tasques encomanades, o la no assistència reiterada i no justificada, així com davant l’incompliment
dels deures als que es compromet la persona voluntària en el present Conveni.
X. Per allò no previst en aquest Conveni regirà el que s’estableix a la normativa vigent sobre voluntariat.
I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat a
Llançà, a ........ de ..................................... de ...............
L’Alcalde,							El Voluntari/a,

								Autorització, del pare, mare
								o tutor legal, si escau,
								DNI:.....................................

