MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Girona, ........ d......... de 2018
REUNITS
D’una part el Sr./Sra. Montserrat Cardona Iguacen, que actua en nom i
representació de la FUNDACIÓ TRESC, amb seu social a Girona, carrer
Universitat de Montpeller, 12 de girona com a presidenta, d’acord amb la Carta
Fundacional autoritzada pel notari de Girona, Sr.Víctor Mateu Porcar, el tres de
gener de dos mil onze, amb el núm. U de protocol i inscrita en el Registre de
fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2696 i amb NIF
G17397969
I d’una altra part (nom de l’EMPRESA), amb seu social a ...................,
carrer/avinguda/ ..................., i amb NIF ....................., que és representada pel
Sr./Sra. ................, com a ..................................

MANIFESTEN
I. Que la FUNDACIÓ TRESC té com a finalitat que les persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental puguin optar a treballar a l’empresa
ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida laboral (a través
de la metodologia de Treball amb Suport) així com gaudir dels espais i dels
serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure de
forma independent per tal de millorar la seva qualitat de vida i participar en la
societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadans/es de ple
dret
II. Que la FUNDACIÓ TRESC necessita la col·laboració econòmica de
l’EMPRESA per tal de ...........
III. Que l’EMPRESA vol col·laborar, per mitjà d’una aportació econòmica, amb
la FUNDACIÓ TRESC, perquè es dugui a terme l’activitat esmentada en el punt
anterior.
IV. I que per tot això, ambdues parts acorden de subscriure aquest conveni de
col·laboració, que es regirà per l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius
fiscals al mecenatge, d’acord amb els següents

PACTES
PRIMER.- L’EMPRESA es compromet a fer efectiva a la FUNDACIÓ TRESC la
quantitat de ....................... euros, d’acord amb el pressupost que s’adjunta en
l’Annex 1, el qual forma part d’aquest conveni.
SEGON.- La FUNDACIÓ TRESC es compromet a difondre el nom i la imatge
de l’EMPRESA ................... en la pàgina web de l’entitat tot fent públic aquest
conveni, i hi farà constar el seu logotip.
TERCER.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració s’inicia en la data de
la signatura i finalitzarà a .................... , moment en el que es pactarà la seva
renovació.
QUART.- Aquest conveni de col·laboració es regeix pel seu contingut i l’article
25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense
finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
CINQUÈ.- Aquest conveni de col·laboració empresarial no està subjecte a
l’impost sobre el valor afegit (IVA), d’acord amb el que estableix l’article 25 de
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitat
lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, el qual determina que la difusió
de la participació del col·laborador no constitueix una prestació de serveis.
SISÈ.- Per resoldre qualsevol qüestió de litigi derivada d’aquest contracte o
acte jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral
de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encarrega
la designació de l’àrbitre i l’administració de l’arbitratge, i s’obliguen des d’ara a
complir la decisió arbitral.
I com a prova de conformitat, signen aquest contracte amb duplicat exemplar i
a un sol efecte, a la ciutat i en la data de l’encapçalament.

Montserrat Cardona Iguacen
Per la FUNDACIÓ TRESC

Per l’EMPRESA

