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COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT
Activitat o altres
Teresa Valls Baró, major d’edat, proveït del D.N.I. núm. 52 145 568 Z, en la seva
qualitat de President del Consell Escolar i en representació de l’Escola La Sagrera,
centre educatiu sense afany de lucre domiciliat al c. camí del Serrat, 11 de Santa Eulàlia
de Ronçana i registrat amb el CIF Q0801535F.
En/Na ............................................................., major d’edat, amb D.N.I. ....................... i
Amb el present document, i d’acord amb el que disposen els articles 17.2. de la Llei
12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, 1.3.d. del vigent Estatut dels Treballadors, i la
creació de l’Institut Català del Voluntariat, estableixen el següent.
La polissa de Responsabilitat civil de l’AFA cobreix la responsabilitat civil derivada de
l’activitat del voluntariat en activitat de l’escola La Sagrera.

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT
S’ofereix a realitzar, dins el marc i a favor de l’entitat sense afany de lucre l’Escola La
Sagrera, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics i/o
socials, sense cap mena de contraprestació econòmica en benefici de tercers i per la
millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les
obligacions principals o privades del voluntari.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1
de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d’aquest centre demana que mentre es realitzi qualsevol
activitat de voluntariat al centre o fora d’aquest no es facin fotos.
L’anomenada prestació s’executarà des del ...... de ........................... i fins el ...... de
.............................. de 20......, dedicant-se exclusivament a la següent tasca:
............................................................................................................................................
............................................................................ sense ser el responsable del grup.

Representant
(signatura)

Voluntari
(signatura)

Santa Eulàlia de Ronçana, ........ de/d’ .................................. de 20.......

