FORMULARI DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA

Nom de l'empresa col·laboradora:

NIF:

Condició (director/propietari/etc.):
Persona física/Entitat:

NIF/CIF:

Domicili social:
Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica/ Pàgina Web:

DECLAR:
Que estic informat que l'Institut de la Joventut de Menorca (d'ara en endavant, l'INJOVE), amb CIF
Q0700515J, representat pel seu president, Sr, Miquel Company Pons, té com a objecte coordinar i
executar la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de Menorca.
Que concec que l’INJOVE gestiona, entre d'altres, les instal·lacions juvenils de l'INJOVE a Menorca,
essent la finalitat d'aquestes instal·lacions:
a)

Oferir un espai per a la pernoctació de grups, preferentment formats per joves.

b)

Servir de marc a les activitats programades pel Consell Insular de Menorca.

c)

Oferir espais als ajuntaments de Menorca per a la realització d'activitats dirigides a joves.

d)

Facilitar a les entitats juvenils espais adequats per a les seves activitats: acampades,
colònies, trobades, reunions, cursos, tallers, etc.

e)

Proporcionar a altres entitats, associacions, fundacions, institucions, grups, famílies, etc.,
llocs de convivència i de realització d'activitats diverses.

Que estic interessat en col·laborar amb l'INJOVE, mitjançant la concessió d'avantatges de tipus
econòmics als joves, menors de 30 anys, usuaris de les instal·lacions juvenils de Menorca
gestionades per l'lNJOVE, quan adquireixin productes de l'entitat o, si s'escau, quan utilitzin serveis
o equipaments de l'esmentada entitat consistents en:
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TIPUS I QUANTIA DE L'AVANTATGE I PRODUCTE O SERVEI SOBRE EL QUAL S'OFEREIX:

OBSERVACIONS:

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document d'acord amb les condicions descrites
en el mateix.

Maó, ….. de/d'........................... de …......

Signatura i segell

Signatura i segell

Miquel Company Pons
President de l'INJOVE

El col·laborador

(Cal adjuntar còpia del DNI del signant)
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Expressament ambdbues parts manifesten la seva conformitat i acceptació amb els següents
PACTES:
1.- El COL·LABORADOR es compromet a oferir a les persones usuàries de les instal·lacions juvenils
de l'INJOVE una sèrie d'avantatges sobre els productes i/o serveis i/o equipaments de què disposa o
què presta, descrits a l'apartat «tipus i quantia de l'avantatge i producte o servei sobre el qual
s'ofereix» d'aquest document.
2.- El COL·LABORADOR oferirà dites avantatges durant l'estada a les instal·lacions juvenils, per la
qual cosa, per a poder gaudir de dites avantatges, les persones interessades hauran de fer la
reserva/adquisició a través de l'INJOVE, qui la remetrà a l'empresa col·laboradora per tal que apliqui
el descompte i/o avantatge acordat.
3.- L'empresa col·laboradora fixarà lliurement les avantatges que oferirà. No obstant això, amb
caràcter general, els descomptes o contraprestacions no poden ser inferiors a una reducció del 10%
sobre les tarifes normals.
4.- En aquells establiments adherits a Carnet Jove, els descomptes no seran acumulables.
5.- L'INJOVE es reserva el dret a no acceptar les ofertes que, pel contingut i per les característiques,
no s'ajustin als seus objectius.
6- L'INJOVE, mitjançant la present col·laboració, es compromet a:


Incloure informació de les empreses col·laboradores a la seva pàgina web.



Elaborar un catàleg d'empreses col·laboradores amb l'Institut de la Joventut de Menorca i
fer-ne difusió.



Disposar d'informació (fulletons, cartell, tríptic, etc.) de l'empresa col·laboradora a les
instal·lacions juvenils: Alberg Juvenil Sa Vinyeta i Campament de Biniparratx; així com oferir
dita informació als usuaris de les instal·lacions.

7.- El COL·LABORADOR assumeix les obligacions següents:


Aplicar efectivament els avantatges que ofereix a aquells joves usuaris que estiguin allotjats
a les instal·lacions d'INJOVE.



Detallar en els seus mitjans publicitaris i informatius, en la mesura que sigui possible, els
avantatges que s'ofereixen a les persones usuàries de les instal·lacions de l'INJOVE.



Prestar els seus serveis als usuaris d'INJOVE en idèntiques condicions de qualitat i
diligència que la resta d'usuaris.



Fer-se responsable directe dels productes que vengui i de la prestació dels seus serveis,
així com de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que se'n puguin derivar com a
conseqüència dels actes, les omissions o les negligències del personal del seu servei i de la
seva organització, o de qualsevol reclamació que hi estigui relacionada, quedant
completament exonerat l'INJOVE de les esmentades responsabilitats.



Comunicar a l'INJOVE qualsevol alternació de la declaració d'adhesió a aquest programa.



Enviar a l'INJOVE tríptics/fulletons per a la seva distribució.

8.- El col·laborador manifesta trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat
Social exigibles per les disposicions vigents així com donar compliment a la normativa en matèria
laboral i de prevenció de riscos laborals vigents.
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L'incompliment d'aquests obligacions per part del col·laborador no implicarà, en cas cas,
responsabilitat de l'INJOVE.
La relació que estableix aquest formulari no suposa en cap moment que el personal contractat pel
col·laborador mantingui cap mena de vincle laboral amb l'INJOVE.
9.- Aquest acord serà vigent a partir del moment que el col·laborador rebi de l'INJOVE una còpia
d'aquest formulari degudament signada i fins el 31 de desembre de l'any següent, excepte en casos
de força major degudament justificats i comunicats. Aquest acord és prorrogable tàcitament per
període anuals, llevat que qualsevol de les parts comuniqui el contrari a l'altra per escrit amb una
antelació mínima de dos mesos.
10.- D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el col·laborador autoritza l'INJOVE a incorporar les dades personals que faciliti en
aquesta col·laboració, en fitxers automatitzats de la seva titularitat per a fins relacionats amb els
objectius de l'INJOVE. El col·laborador podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició reconeguts per l'esmentada llei, enviant un escrit a l'adreça de l'INJOVE.
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