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1.PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, dins el marc del Model català del Voluntariat en
base la Llei 22/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme,
ha elaborat un pla per fomentar al voluntariat vinculat a les entitats, al nostre municipi,
municipi
ja que el voluntariat i el teixit associatiu estan en la base de la construcció d’una
societat independent, forta i autònoma, capaç de generar respostes a les necessitats i
inquietuds en multitud d’àmbits.
Al municipi de Cassà de la Selva hi ha persones que d’una manera lliure, sense
contraprestació
raprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix
l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a
interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat
que duen a terme entitats sense ànim de lucre o bé per mitjà de l’associacionisme.
Des de l’àrea de ciutadania es vol donar reconeixement, suport i fomentar la cultura de
la participació a través de la figura del voluntariat, vinculant els ciutadans i ciutadanes
ciutada
interessats en fer voluntariat amb les entitats del municipi que així ho requereixin.
El Pla conté quatre línies estratègiques les quals van encaminades
encaminades a reconèixer,
reconèixer
fomentar i donar suport a l’acció voluntària al nostre municipi, a sensibilitzar la
ciutadania per tal que s’involucri i es vinculi a organitzacions civils,
civils, a impulsar formació
adreçada a les persones voluntàries i les entitats i finalment, que l’ens municipal faci
de pont entre el voluntariat i les entitats a través de la creació d’una borsa
b
de
voluntaris.
Aquestes línies estratègiques es concreten en accions per desenvolupar des de l’àrea
de ciutadania i en coordinació amb altres àrees ja que tenen un caràcter de
transversalitat que implica a les diferents regidories municipals.
Amb la presentació d’aquest pla, volem seguir treballant per un objectiu comú,
comú el de la
transformació social,, donant suport a l’associacionisme i al voluntariat per tal d’anar
més enllà i innovar.
.
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2. MARC CONCEPTUAL DEL VOLUNTARIAT
A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general
motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen
persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc
d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat
sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Pel que respecte al concepte de voluntaris, són les persones físiques
siques que, d’una
manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que
els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels
altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació
participació en programes de
voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre –amb
amb les quals formalitzen
un compromís que dóna origen als drets i deures que regula aquesta lleillei o bé per
mitjà de l’associacionisme i la participació en els diferents projectes
projectes que en aquest
marc es puguin dur a terme.
Com es pot apreciar, la normativa estableix dues opcions per ser considerat voluntari,
és a dir, dues maneres de participar, col·laborar, implicar-se
implicar se i vincular-se,
vincular
i totes dues
són considerades legalment com a voluntariat. La primera, fa referència a la definició
clàssica del terme, entenent com voluntària la persona que s’incorpora en un projecte
d’una entitat, sense cap tipus de compensació econòmica i amb ànims de
transformació social, sent part activa del projecte.; la segona fa esment a la
participació de les persones en les entitats a través de la seva condició de soci o sòcia,
integrant-se
e en entitats de base associativa,
associativa, on tots els que hi participen són socis. La
LLei 25/2015, del 30 de juliol, del
del voluntariat i de foment de l’associacionisme, entén
que les persones que es vinculen a les entitats per qualsevol d’aquestes dues formes
de vincular-se
se són voluntaris, a efectes legals.
Els principis que formen l’acció voluntària són la igualtat, la llibertat,
llibertat, la solidaritat, la
transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat,
el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat,
el respecte dels valors inherents al voluntariat,
voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb
competència i l’autonomia respecte als poders públics. Igualment són inherents a
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l’acció voluntària els principis de no-discriminació,
no discriminació, pluralisme, inclusió, integració i
sostenibilitat i, en general, tots el que inspirin
inspirin la convivència i l’avenç social en una
societat democràtica, participativa i justa.
Des d’una visió més centrada en els valors, l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL),
permetrien definir el voluntari així:
• Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.
• És solidari i compromès amb l’entorn, la comunitat i la societat.
• Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
• És sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses
com un global.
• Decideix des de la convicció personal passar a l’acció.
• És actiu, dinàmic, emprenedor, responsable, i disposat a assumir
compromisos.
• Actua coordinadament en el marc d’una organització.
• Dona sense esperar res a canvi.
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3.MARC NORMATIU
ATIU DEL VOLUNTARIAT
L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix a l’article 166.2 que:
“Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de voluntariat, que
inclou, en tot cas, la definició de l’activitat i la regulació i la
la promoció de les actuacions
destinades a la solidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà
d’institucions públiques o privades.”
D’acord amb les competències que atorga aquest article a la Generalitat de Catalunya,
el 30 de juliol
uliol de 2015 es va promulgar l’esmentada Llei 25/2015, del voluntariat i de
foment de l’associacionisme.
La llei té com a propòsits principals, reconèixer i identificar el voluntariat i l’acció
voluntària d’entre altres formes de participació i definir el model català del voluntariat,
que emmarca l’acció
acció voluntària, únicament,
únicament, en les entitats privades sense ànim de
lucre: associacions, fundacions i cooperatives d’iniciativa social.
La llei constata que el voluntariat i el teixit associatiu estan en la base de la construcció
d’una societat independent, forta i autònoma, capaç de generar respostes a les
necessitats i inquietuds en multitud d’àmbits, i de fer-ho
fer ho de manera complementària al
paper i a les funcions pròpies de les Administracions Públiques, en qualsevol dels
àmbits. En referència a lo esmentat, cal mencionar l’article 14 de la mateixa llei, el
primer apartat diu:
“Les relacions entre les administracions públiques i les entitats
entitats de voluntariat s’han
d’inspirar en els principis de col·laboració, complementarietat i participació i han de
tenir com a objectiu la cohesió social i vertebració territorial. En tots els casos,
l’actuació administrativa ha de salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa
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del voluntariat i ha de partir del principi de confiança mútua, evitar l’excés i reiteració
de burocràcia i promoure l’estabilitat de les entitats.”
entitats
En aquest sentit, un dels punts cabdals de la llei és la definició del paper
p
que les
Administracions Públiques han de poder fer, per i en relació, a l’associacionisme i el
voluntariat, entenent que una ciutadania activa, organitzada i emprenedora, és un valor
imprescindible per a una construcció i governança social sòlida i de llarg recorregut.
Atès que el voluntariat, exercit a través del programes i projectes de les entitats,
esdevé l’instrument idoni per a vehicular la voluntat de la ciutadania d’actuar davant de
situacions o realitats que vol canviar, transformar o millorar,
millorar, la llei demana a les
Administracions Públiques que s’hi vinculin, que hi donin suport, que facilitin tota
aquesta tasca transformadora que mira cap al interès comú.

7

4. OBJECTIUS PLA VOLUNTARIAT
4.1 Objectius generals
•

Fomentar i donar suport el voluntariat i a les organitzacions sense ànim de
lucre.

•

Treballar per aconseguir un poble cohesionat, cívic i compromès socialment.
socialment

4.2 Objectius específics
•

Promoure la mobilització de persones implicades, responsables i compromeses
amb el seu entorn i comunitat.

•

Sensibilitzar a la ciutadania sobre la cultura de la pau, el respecte als drets
humans i la solidaritat entre totes les persones i pobles.

•

Motivar la participació activa de tota la ciutadania en els projectes solidaris
promoguts al poble.

•

Visibilitzar i donar reconeixement públic a la tasca realitzada pel voluntariat.

•

Treballar per introduir la perspectiva de treball comunitari en xarxa entre les
organitzacions sense ànim de lucre i l’ajuntament
l’ajuntament en la promoció del
voluntariat.

•

Enfortir
fortir i donar suport tècnic al teixit associatiu del poble.

•

Aportar instruments i recursos formatius a voluntaris i entitats.
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5.. PLA D’ACTUACIÓ
5.1
.1 Línies estratègiques.
5.1.1
.1.1 Reconeixement i suport institucional
L’ajuntament donarà a conèixer i posarà en valor el paper del voluntariat i de
l’associacionisme i donarà suport a les entitats, que per compromís social actuen de
manera solidària al municipi, en el seu funcionament i la seva gestió per tal que
puguin treballar
eballar pels seus objectius.

5.1.2
.1.2 Sensibilització de la ciutadania.
Programar activitats que fomentin la participació i la captació de persones voluntàries
en projectes del municipi que tinguin com objectiu la solidaritat, el foment de la
convivència i la democràcia participativa.

5.1.3
.1.3 Vinculació entre les entitats i la ciutadania
Es treballarà per establir lligams de col·laboració entre les entitats i associacions de
voluntaris, per tal de crear i potenciar una xarxa ciutadana de voluntariat amb la
creació
reació d’una borsa municipal de voluntaris i voluntàries, com també consolidant el
creixement d’un espai de participació ciutadana que ha de ser cabdal en l’avenç de la
intervenció de la comunitat com a part de la solució a les seves pròpies realitats.
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5.1.4 Formació del voluntariat
Impulsar des de l’àrea de ciutadania un Pla Global de Formació del Voluntariat,
Voluntariat amb
itineraris formatius, adreçat a persones

i entitats voluntàries de qualsevol àmbit

d'intervenció, per tal de donar respostes als reptes i dubtes amb què s’enfronten
diàriament en les seves activitats i oferir eines i estratègies que els permeti rendibilitzar
esforços i optimitzar recursos. Aquesta formació anirà dirigida tant a persones que
realitzen tasques directes com a les que es dediquen
dediquen més a la gestió de les entitats.
5.2 Actuacions
Per cada una de les línies estratègiques s’han fixat un seguit d’actuacions a realitzar
que venen detallades mitjançant una explicació per a cada una d’elles.
L.1. Reconeixement i suport institucional.
institucional
•

Reservar un espai periòdic a la ràdio per tractar temes relacionats amb el
voluntariat i les entitats per donar-los-hi
donar
protagonisme.

•

Reconèixer i visibilitzar la tasca del voluntari a través de fer
fer difusió mitjançant
els diferents mitjans de comunicació municipals
municipals de tots els programes i
actuacions del voluntariat del poble.

•

Donar suport tècnic a les entitats en el seu
u funcionament i la seva gestió a
través d’assessorament en tots aquells aspectes formals i de tramitació que
poden dificultar el desenvolupament
desenvolup
de les accions.

•

Facilitar espais i eines perquè les entitats que volen i compten amb la
implicació de les persones, arribin més i millor a la ciutadania.

•

Subvencions econòmiques.

L.2. Sensibilització de la ciutadania.
ciutadania
•

Promovent crides a la ciutadania
ciutadan
a involucrar-se
se i vincular-se
vincular
a les
organitzacions civils i de la participació d’aquesta a les solucions que afecten a
la pròpia comunitat.

•

Promoure i visibilitzar les entitats que despleguen projectes orientats a la
transformació, creixement i millora de la comunitat.

L.3 Vinculació entre les entitats i la ciutadania.
ciutadania
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•

Foment d’espais de trobada, d’intercanvi d’experiències i coneixement mutu.

•

Promoció de la col·laboració i del treball en xarxa.

•

Creació d’una borsa de municipal de voluntaris i voluntàries
voluntàries que faciliti la
vinculació i col·laboració entre les entitats i la ciutadania.

•

Orientar i acompanyar als voluntaris/àries en el seu procés d’incorporació.
d’incorporació

•

Informar al voluntariat.
voluntariat

•

Mediar entre l’entitat i els voluntaris/ries.
voluntaris/ries

•

Fer seguiment i valoració de la tasca del voluntariat.
voluntariat

L.4 Formació del voluntariat
•

Posar en marxa un programa de formació adreçat a entitats i persones
voluntàries,

en funció del interès i les inquietuds d’aquests es decidirà el

contingut.

8. AVALUACIÓ
Anualment s’elaborarà en comú amb tots els implicats en el Pla de Foment del
Voluntariat una memòria que recollí els següents indicadors:
•

Persones que integren la borsa del voluntariat

•

Projectes i actuacions desenvolupats

•

Impacte d’aquestes accions engegades

•

Coordinacions
acions realitzades

•

Àrees tècniques que han participat

•

Voluntaris implicats al llarg de l’any

•

Número de nous voluntaris

•

Funcionament dels espais de trobada

•

Valoració per part d’entitats i persones voluntàries de la implicació de
l’ajuntament i dels resultats
resultats obtinguts en les actuacions programades
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•

Valoració tècnica municipal del treball en xarxa.

•

Propostes de millora

ANNEX 1

NORMATIVA DE LA BORSA DE VOLUNTARIAT DE CASSÀ DE LA SELVA
En el poble de Cassà de la Selva existeix un grup nombrós d’entitats i persones que es
dediquen a desenvolupar projectes o activitats de diferents tipologies.
tipologies Alguns
d’aquests projectes i activitats es podrien realitzar d’una manera més efectiva o
continuada si les entitats o el mateix ajuntament comptessin amb el suport de més
persones voluntàries.
Per aquest motiu i, atenent a les directrius i als objectius plantejats en el Pla de
Foment del Voluntariat, l’Ajuntament de Cassà de la Selva crea la Borsa del
Voluntariat que, coordinada des de l’Àrea de Ciutadania, facilitarà la
a implicació dels
voluntaris i voluntàries del poble en projectes portats a terme per entitats del poble i
fomentarà la participació activa de la ciutadania en el teixit associatiu del municipi.
1. Inscripció a la borsa
Tota persona major de 18 anysanys els menors
rs hauran d’estar degudament autoritzats
pels seus pares o tutorstutors poden formar part de la borsa de voluntaris/àries de
l’Ajuntament. Per formalitzar la inscripció cal prèviament omplir
ompli la sol·licitud
d’inscripció a la borsa (annex 2).
2. Sol·licituds i signatura
signa
de compromís
Les sol·licituds d’inscripcions es presentaran per escrit a l’oficina d’atenció
ciutadana de l’ajuntament. Aquest document es trobarà penjat a la web municipal i
en la mateixa oficina d’atenció al ciutadà.
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Una vegada registrada la sol·licitud,
sol·licitud, la tècnica de l’àrea de ciutadania valorarà la
sol·licitud, atenent a les preferències i disponibilitat horària exposades i procedirà a
proposar al candidat/a al projecte que respongui més al seu perfil.
Prèviament a la proposta,
propos , la tècnica de l’àrea de ciutadania mantindrà una
entrevista inicial amb la persona voluntària - per tal de conèixer-la
la i, posteriorment,
informarà a l’entitat pertinent sobre la selecció. Un cop es faci la proposta a l’entitat
i ambdues parts hi estiguin
estiguin d’acord es signarà el full de compromís.
D’aquesta manera es facilitarà
facilitarà la coordinació i comunicació entre entitats i
voluntaris/àries i farà el seguiment i avaluació de les diferents accions voluntàries,
voluntàries
un cop incorporada la persona voluntària cal vetllar
vetllar pel desenvolupament de les
tasques assignades, la relació que estableix amb la resta de l’equip i beneficiaris,
la implicació amb el projecte i l’entitat; així

com el progrés, motivacions,

necessitats i desenvolupament de la mateixa persona voluntària.
voluntà
3. Acreditació
Una vegada inscrit/a a la borsa i assignat/da a algun projecte
rojecte el voluntari/ària rebrà
una acreditació.
4. Àmbit d’actuació
L’actuació del voluntari/a s’emmarca en l'àmbit de les activitats
activitats organitzades des
de les entitats del municipi.
5. Drets i deures de la persona voluntària
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets
següents:
a) Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la
missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre
sobre el sentit i el
desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen
dins l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el
suport per a poder acomplir-les
acomplir
convenientment.
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b) Rebre la formació necessària
necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar
informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que
desenvolupen i poder participar-hi.
participar
c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur
condició i llurs creences.
ences.
d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís
corresponent, d’acord amb l’article 7 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del
voluntariat i foment de l’associacionisme.
e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
voluntari
f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de
voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de
l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.
g)

Tenir

el

reconeixement
reconeixement

de

l’experiència

adquirida

en

tasques

d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos
d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la
normativa vigent.
h) Participar en l’elaboració, la planificació,
planificació, l’execució i l’avaluació dels
programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la
dinàmica interna de l’entitat.
i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut
adequades a la naturalesa i les característiques
característiques de l’activitat voluntària, i
acomplir llur tasca en aquestes condicions.
j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que
acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien
causar a tercers per raó
r de llur activitat.
k) Rescabalar-se,
se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a
terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar.
l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció
voluntària,
untària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i
l’horari i les responsabilitats de cadascú.
m) Desvincular-se
se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin
pertinent.
n) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els deures
següents:
14

a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en
què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i
participar activament
ivament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per a fer
efectiu un treball coordinat en els programes.
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b) Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per
a l’acompliment de la tasca.
c) Acomplir l’activitat en què
què participen amb responsabilitat, diligència i
competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de
voluntariat i els principis i valors que estableix l’article 4 de la Llei 25/2015, de
30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.
l’as
d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els
destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres
conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional.
f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels
altres voluntaris amb els quals col·laborin.
g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en
l’acompliment de llur activitat.
h) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal
que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a
l’activitat en què participen.
6. Drets i deures de l’entitat
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els drets següents:
a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de
la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament
intern i els programes que s’han de desenvolupar.
b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat.
c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder
acomplir adequadament la seva tasca.
d) Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què
participa si incorre en l’incompliment
l’incompliment manifest del full de compromís.
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els deures següents:
a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes
relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.
b) Disposar d’un
’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de
l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita
per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
participar
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c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat
a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del
voluntari.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris
de l’entitat de voluntariat.
e) Formalitzar
itzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís
corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 7, i complir els
compromisos adquirits.
f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en
què consti,, com a mínim, la seva condició de voluntari.
g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de
l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i
qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que
s’estableix en la lletra h.
h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als
programes de l’entitat de voluntariat, fent-hi
fent hi constar les activitats i funcions
dutes a terme, l’any de realització
realització i el nombre d’hores dedicades, i també la
formació feta i la durada.
i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la
responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar
també les mesures de seguretat
seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses
que li pugui ocasionar l’acció voluntària
k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de
compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements
facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari.
l) Complir els deures que s’estableixin per reglament
reglament en l’àmbit sectorial
corresponent.
m) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació
personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.
n) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució
l’
dels
programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.
o) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per
a combatre els maltractaments i posar-los
posar los en coneixement de les autoritats
policials o judicials en cas
cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.
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p) En el cas de les entitats de menys de cent voluntaris, els deures a què fan
referència les lletres a, b i h es poden delegar a les federacions respectives o a
entitats de primer nivell, després d’haver-los
los acceptat, o els poden complir,
coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les
administracions públiques.
públiques
7 .Finalització
Finalització del compromís
a) Per l’acabament del termini concertat.
b) Per incompliment manifest de qualsevol dels
dels deures adoptats per la persona
voluntària
c) Per incompliment manifest de qualsevol dels deures adoptats per l’entitat de
voluntariat.
d) Per impossibilitat del compliment de la tasca o de les tasques ofertes.
e) Per voluntat expressa de la persona
persona voluntària, la qual avisarà amb suficient
antelació, en la mesura que sigui possible, a l’entitat on presta els seus serveis.
f) Per extinció de l’entitat.
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Annex 2. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE VOLUNTARIAT

DADES PERSONALS

Nom:

Sexe: Home

Dona

Primer cognom:

Segon cognom:

Data naixement:

Edat:

Adreça:
Població on resideix:
Telèfon de contacte 1:

Codi Postal:
Telèfon de contacte 2:

Correu electrònic:

PERFIL DEL VOLUNTARI
Formació/coneixements en:

Aficions:

Experiència en:

Característiques personals:
-

Què et motiva de participar com a voluntari/a?

-

Quines són les teves expectatives?

-

Quins coneixements pots aportar?

-

Què t’agradaria aprendre?
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Disponibilitat: Dilluns
Matí
Tarda
Vespre/Nit

Dimarts

Entitat on participa:

Dimecres Dijous

Divendres Dissabte

Diumenge

Data inici col·laboració:

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperació
Dona
Drets Humans
Infància, joventut i família
Persones grans
Persones migrades
Pobresa i exclusió social
Salut
Altres

TIPUS DE DEDICACIÓ

•
•
•
•
•
•

Acció directa
Formació
Tasques administratives
Captació de fons
Col·laboració puntual
Altres
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ANNEX 3
FULL DE COMPROMÍS ENTITAT-PERSONA
ENTITAT
VOLUNTÀRIA
REUNITS
D’una banda En/Na Sr./Sra…………………………………………………, major d’edat
del document d’identitat número …………………………..........,
…………………………
, en la seva qualitat de
(President,, administrador, Gerent etc.)……………..................
etc.)……………..
i en representació de
…………………...............(nom
(nom entitat) entitat sense afany de lucre, domiciliada
a……………………………..............
..............(municipi)………………………………………………
(municipi)………………………………………………
…………….(adreça) i registrada amb el número……………………………………en el
corresponent Registre d’associacions,
i de l’altra,
en/Na Sr./ Sra ..................................,
.................................., persona voluntària major d’edat (si fos menor
d’edat sotmès a la tutela ha de figurar també als pares o tutor i el seu constentiment),
proveït del document d’identitat número.......................................................domiciliat
a.............................................................................................(adreça i municipi) i actuant
en el seu propi nom i dret.
Acorden:
I
Amb el present document, d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent Estatut
dels
ls Treballadors i l’article 7 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment
de l’associacionisme; estableixen el següent:
En/Na ……………………………………. ( persona voluntària) s’ofereix a realitzar, dins
el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme;
l’associaci
i en favor de l’entitat que actua sense afany de lucre,..............................................(nom
lucre,..............................................(
de l'entitat ):: una actuació, implicació, participació, acció, activitat voluntària, lliure i
altruista,, sense cap mena de contraprestació econòmica en benefici a tercers i per la
millora de llur qualitat de vida

i de l’entorn, sense que aquesta actuació pugui

perjudicar les obligacions principals o privades de la persona voluntària.
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ia, el compromís de participació voluntària amb l’esmentada entitat
L’actuació voluntària,
s’executarà en el període que comprèn de…………………
de
a……………….
………………. , distribuïda
en hores setmanals. I en cap cas, les tasques realitzades per les persones voluntàries
substituiran els llocs de treball
treball estables per a la prestació dels serveis.
En cas de modificació de les tasques que tingués assignades la persona voluntària,
caldrà elaborar un altre full de compromís.
La persona voluntària es dedicarà exclusivament a les tasques següents:
a)
b)
c)
d)
e)
Signatura del representant legal de l’entitat

Signatura de la persona voluntària

Signatura del representant legal de la persona voluntària menor d’edat, si escau
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