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ENTRE

L'ORGANITZACIÓ

DE CECS ESPANYOLS (ONCE) I LA FEDERACIÓ CATALANA

D'ESPORTS

PER A PERSONES CEGUES I AMB DEFICIENCIA VISUAL GREU (FCEC)

A Barcelona, 16 d' octubre de 2018

REUNITS
Per una banda el Sr. Xavier Grau Sabaté, amb DNI núm. 40.919.648-A, amb domicili a
rcelona, carrer Sepúlveda 1, en nom i representació de l'Organització Nacional de
Cecs Espanyols (en endavant ONCE), amb NIF Q-2866004-A, com a Delegat Territorial
de Catalunya, segons I'acord del Consell General de I'ONCE de data 22 de gener de
015, i segons escriptura de poder atorgada pel notari de Madrid, José Maria Mateos
algado, el dia 26 de gener de 2015, número de protocol 259.
I d'una altra el Sr. Manel Eiximeno Moreso, amb DNI núm. 40.916.431-Y que actua en
la seva condició de President de la Federació Catalana d'Esports per a persones cegues
i amb deficiencia visual greu (en endavant FEDERACIÓ), amb NIF G-62.225.529 i
domicili social a Barcelona, cl Sepúlveda núm. 1, quinta planta. Nomenat per acord de
la Junta Directiva d'aquesta Federació de 28 de juliol de 2017.

MANIFESTEN
1) Que, en data 30 de gener de 2015 ambdues parts van signar un Conveni de
col-laboració en vigencia fins al 30 de gener de 2016.
Aquest document

ha tingut les prorrogues següents:

. 15 de des ~bre

de 2016

. 15 de novembre de 2017
3) Que, I'ONCE i la Federació estan interessades a prorrogar una vegada més els
efectes del Conveni i per la qual cosa subscriuen el present document que es
regirá per les següents:
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CLAUSULES:
Primera.- Ambdues parts tenen la seva formal voluntat de prorrogar mltjancant aquest
document el Conveni signat el 30 de gener de 2015. Aquesta prorroga tindra efectes
des del dia 30 de gener de 2019 fins al 30 de gener de 2020.

Segona.- Ambdues parts estableixen que les cláusules del Conveni signat el 30 de
gener de 2015 mantenen plena valid sa i es prorroguen íntegrament excepte el qual fa
a la seva durada.
En prova d'acceptaci'
'aquest document les parts el signen i ratifiRb\~~j¡er duplicat
exemplar en el 11 I data que figura en el seu encapcalarnent.
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Xavier Grau Sabaté

