
 ACORD DE COL·LABORACIÓ COM A PERSONA VOLUNTÀRIA 
CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 

 
 

D’una part, el Club Ciclista Sant Joan Despí (en endavant CCSJD), i en la seva representació el Sr.                                (President), 
d’altra part el/la signant d’aquest document (en endavant PERSONA VOLUNTÀRIA). 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la seva plena capacitat per a signar aquest Acord i, en conseqüència: 

MANIFESTEN 

1.- Què ha sol·licitat col·laborar amb el CCSJD en qualitat de PERSONA VOLUNTÀRIA, en benefici dels ciclisme i les activitats en 
les que participa el CCSJD. 

2.- Què el CCSJD està interessat en acceptar la col·laboració del/la sol·licitant. 

3.- Què vistos els comuns interessos de les parts, subscriuen aquest Acord de Col·laboració, amb subjecció a les següents: 

CLÀUSULES 

1. Objecte de l’Acord 

Aquest acord es subscriu amb l’objecte de regular les condicions en que LA PERSONA VOLUNTÀRIA col·laborarà amb el CCSJD. 

2. Característiques de la col·laboració 

2.1. La col·laboració de LA PERSONA VOLUNTÀRIA tindrà caràcter altruista i solidari sense que doni lloc a la percepció de cap 
tipus de salari, honorari, prima o qualsevol altra contraprestació de caràcter retributiu. 

2.2. La relació entre les parts, en cap cas, revestirà caràcter laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altre tipus que sigui 
remunerat. 

2.3. LA PERSONA VOLUNTÀRIA sol·licita portar a terme la col·laboració de manera lliure, sense que hi hagi cap obligació 
personal ni deure jurídic de fer-ho. 

2.4. La col·laboració es portarà terme sense contraprestació econòmica, sens perjudici del dret a ser reemborsat per les despeses 
que li ocasioni el desenvolupament de l’activitat voluntària, d’acord amb l’assenyalat a les clàusules 3.7 i 5.4 d’aquest acord. 

2.5. La col·laboració es portarà a terme en el marc del que disposi la direcció del CCSJD, i de conformitat amb els seus programes. 

3. Drets de LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA té els següents drets: 

3.1. Rebre, tant amb caràcter inicial com de manera permanent, la informació, formació, orientació, suport i, en el seu cas, mitjans 
materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se li assignin. 

3.2. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences. 

3.3. Rebre indicacions precises sobre les tasques de col·laboració a realitzar, i estar informat/da de les novetats que afectin al 
CCSJD. 

3.4. Ser escoltat/da pels responsables del Club, a través del coordinador de voluntaris o per qualsevol responsable de l’Entitat. 

3.5. Ser assegurat/da contra els riscs d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat voluntària, i dels danys 
que, involuntàriament, pugui causar a tercers per raó de la seva activitat. 

3.6. Ser reemborsats per les despeses realitzades en l'acompliment de les seves activitats. En aquest sentit, es considerarà 
despesa reemborsable, les desplaçaments i/o transports fefaentment mitjançant el corresponent tícket/rebut acompanyat d’una 
relació signada en la que s’especifiqui la/les data/es i el/s concepte/s. 

3.7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i 
horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú. 

3.8. En els esdeveniments disposarà d'una armilla acreditativa d’acord amb la naturalesa de l’activitat que desenvolupi. 
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3.9. Realitzar la seva activitat en les condicions de seguretat i higiene degudes, en funció de la naturalesa i característiques 
d'aquella. 

3.10. Obtenir respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució. 

3.11. Rebre les peces de roba amb la imatge corporativa del Club i que l’Entitat hagi designat per els/les voluntaris/tàries, en el 
desenvolupament de les seves funcions en un determinat  esdeveniment com a voluntari/tària del CCSJD. 

3.12. Cessar lliurement en la seva condició de voluntari/tària del CCSJD. 

4. Deures de LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA té els següents deures: 

4.1. Cooperar en la consecució dels objectius del CCSJD. 

4.2. Complir amb els compromisos adquirits amb el CCSJD, actuant amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, respectant les seves 
finalitats i normativa, i actuant de forma diligent i solidària, notificant i mantenint informat al Centre de la seva disponibilitat 
d’assistència i col·laboració, així com dels possibles canvis que sorgeixin en aquest sentit. 

4.3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades pel CCSJD. 

4.4. No manipular documentació del CCSJD i guardar, quan procedeixi, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el 
desenvolupament de la seva activitat voluntària. 

4.5. Rebutjar qualsevol contraprestació material que pogués rebre per part de terceres persones en relació a la seva tasca de 
voluntariat. 

4.6. Participar en les tasques formatives previstes pel CCSJD de manera concreta per a les activitats i funcions confiades, així com 
les que amb caràcter permanent es necessitin per mantenir la qualitat dels serveis que presti. 

4.7. Atendre i seguir les instruccions dels membres de la Junta directiva de l’entitat, del/la responsable de l’activitat, del coordinador 
de voluntaris, i respectar que les decisions al voltant de l’activitat corresponen únicament a aquests. 

4.8. No parlar en nom del CCSJD sense autorització expressa dels seus responsables, i fer un ús responsable i diligent de 
l’acreditació i distintius. 

4.9. No prendre iniciatives que no hagin estat programades o autoritzades expressament pels membres de la Junta Directiva o 
responsables directes del CCSJD. 

4.10. Dur posada la peça de roba que se’ns faciliti a cada activitat i que identifica a la PERSONA VOLUNTÀRIA com a integrant 
del CCSJD, durant la prestació de la seva col·laboració. 

4.11. Respectar i cuidar els recursos materials que el CCSJD posi a la seva disposició. 

4.12. En cas de renúncia, notificar-la al CCSJD amb l’antelació prevista a la clàusula 9 del present acord o bé, si hi ha acord entre 
les parts, continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei. 

5. Deures del Club Ciclista Sant Joan Despí 

L’Entitat té els següents deures: 

5.1. Complir els compromisos adquirits amb LA PERSONA VOLUNTÀRIA en aquest acord. 

5.2. Acreditar la subscripció d'una pòlissa d'assegurança, adequada a les característiques i circumstàncies de l'activitat 
desenvolupada pels voluntaris, que els cobreixi dels riscs d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat 
voluntària, i dels danys que, involuntàriament, pugui causar a tercers per raó de la seva activitat. 

5.3. Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar LA PERSONA VOLUNTÀRIA dels mitjans adequats per al 
compliment de les seves tasques, i per a que aquestes es facin en correctes condicions d’higiene i seguretat, en funció de la seva 
naturalesa i característiques. 

5.4. Reemborsar les despeses assenyalades a la clàusula 3.7, prèvia comprovació de la seva efectiva imputació a les tasques de 
voluntariat, en un termini raonable. 

5.5. Establir sistemes interns d'informació, orientació i formació adequats per a la realització de les tasques que li siguin 
encomanades a LA PERSONA VOLUNTÀRIA 



5.6. Proporcionar a LA PERSONA VOLUNTÀRIA la formació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats. 

5.7. Facilitar a LA PERSONA VOLUNTÀRIA quan correspongui, una peça de roba que l’identifiqui per al desenvolupament de la 
seva activitat. 

5.8. Expedir a LA PERSONA VOLUNTÀRIA un certificat que acrediti els serveis prestats al CCSJD. 

5.9. Portar un registre d'altes i baixes del personal voluntari. 

6. Contingut de les activitats de suport de LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

La col·laboració del voluntariat al CCSJD està adreçada a tot tipus de tasques que puguin ajudar a desenvolupar les activitats 
normals de l’entitat, amb els següents condicionants: 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA ha manifestat les seves preferències així com la seva disponibilitat per col·laborar amb la / les 
tasca/tasques assenyalades amb una X en el formulari FDP-V. 

8. Procés de formació de LA PERSONA VOLUNTÀRIA. 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA rebrà unes instruccions inicials per part del CCSJD, sobre el funcionament general del context en el 
qual participarà i sobre el desenvolupament precís de les tasques en les que ha de col·laborar. 

Aquestes instruccions i/o formació anirà a càrrec del CCSJD, amb les persones adequades per a cada temàtica i del coordinador 
de voluntaris. 

LA PERSONA VOLUNTÀRIA participarà en les activitats formatives que puntualment organitzi l’Entitat, en les matèries que afectin 
al desenvolupament de les seves funcions de col·laboració. 

9. Durada de l’acord de col·laboració i formes d’extinció 

9.1.Aquest acord serà vigent des de la data de la seva signatura, i per un període d’un any , que es prorroga automàticament . 

9.2.Són causes d’extinció d’aquest Acord: 

a) El mutu acord entre les parts. 
b) El desig exprés de la persona voluntària, que ho haurà de notificar per escrit al CCSJD amb una antelació mínima d’un mes. 
c) La decisió expressa del CCSJD que ho notificarà AL/LA VOLUNTARI/TÀRIA, com a conseqüència de: 

 L’incompliment de les tasques que li hagin estat assignades AL/LA VOLUNTARI/TÀRIA 

 La no assistència reiterada i injustificadament de EL/LA VOLUNTARI/TÀRIA 
 L’incompliment de qualsevol dels deures als que es compromet la persona voluntària en signar el present Acord de 

col·laboració. 

10. Règim Jurídic 

Aquest Acord es regula per les seves pròpies clàusules, i en tot allò que aquestes no prevegin, es regirà pel que estableix la Llei 
6/1996, de 15 de gener, Llei del Voluntariat, i la Carta del Voluntariat de Catalunya, reconeguda i adoptada pel Parlament de 
Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996. 

11. Interpretació i Resolució de Controvèrsies 

Les qüestions litigioses derivades d’aquest acord seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del contenciós 
administratiu de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, amb expressa renúncia de les parts a qualsevol altre fur que els pogués 
correspondre. 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord per duplicat, a Sant Joan Despí, el dia  

              

 
                Per el Club Ciclista Sant Joan Despí                                                                          La persona voluntària 
                               Signatura:                                                                                                             Signatura: 
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