CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Figueres, el 30 de juliol de 2020
REUNITS

Per una banda,
Na SÒNIA MARTÍNEZ JULI, com a presidenta del CONSELL COMARCAL DE L’ALT
EMPORDÀ amb C.I.F. P6700008C, amb domicili social a Carrer Nou nº 48, Figueres 17600,
Girona
Per altra banda,
En SALVADOR FERRAN PÉREZ-PORTABELLA, com a representant legal de la
FUNDACIÓ OSCOBE, C.I.F. G17143108, amb domicili social a Zona Sant Medir s/n 17150
Sant Gregori, en representació de les Entitats Incorpora Girona (*les quals es detallen al
final del conveni).
( En endavant GRUP INCORPORA GIRONA)

Es reconeixen mútuament legitimitat i capacitat per assolir acords vinculants per a les
entitats que representen i, en la seva virtut,

MANIFESTEN

I.- Que el CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ considera que totes les persones,
degudament preparades, poden desenvolupar una tasca professional i està d’acord en la
necessitat d’ aplicar polítiques i accions que afavoreixin una major incorporació de les
persones amb risc d’exclusió al món laboral.
II.- Que el GRUP INCORPORA GIRONA aglutina diverses organitzacions sense afany de
lucre que tenen com a principal objectiu la plena inserció social i laboral de les persones
amb risc d’exclusió que incideixi en l’increment de la seva qualitat de vida i, a aquests
efectes col·laboren en el Programa Incorpora de foment de l’ocupació de l’Obra Social “la
Caixa”.
I per tot això, acorden subscriure aquest CONVENI DE COL·LABORACIÓ, conforme als
següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte definir les accions concretes de col·laboració entre el
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ i el GRUP INCORPORA GIRONA, en el
marc del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, per tal de afavorir una major
incorporació de les persones amb risc d’exclusió al món laboral i promoure la responsabilitat
social.
En particular, les parts acorden col·laborar en:

-

El plantejament de propostes per la realització d’activitats en matèria de
Responsabilitat Social Corporativa en inserció laboral.

-

Accions formatives vinculades a empreses o grups empresarials del territori amb
necessitat de personal per tal d’afavorir la inserció laboral dels participants.

-

Intercanvi d’informació rellevant per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones del
territori.

-

Sessió d’espais físics per tal de desenvolupar les accions abans esmentades

-

Col·laboració en la difusió i selecció de participants de les accions formatives.

Segon.- Difusió
En la difusió que es faci a qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions derivades
d’aquests conveni, es farà constar expressament que aquestes es porten a terme en virtut
del Programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.
Així mateix, les parts podran lliurement difondre el contingut i resultats del present conveni
en els seus mitjans i fòrums corresponents i incorporar aquesta informació, si procedeix, a
les seves memòries anuals, autoritzant a Fundació “la Caixa “ i Obra Social “la Caixa”, per la
seva part, a difondre el contingut i resultats del present conveni .

Tercer.- Comissió de Seguiment
Les parts acorden que per la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions objecte
d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària de seguiment, formada per
representants de cadascuna de les entitats signants.
Durant la vigència del conveni, la comissió de seguiment es reunirà periòdicament a
sol·licitud de qualsevol de les parts, i, al menys un cop l’any.

Quart.- LOPD
Les parts tindran en compte totes les previsions legals establertes en la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals i del
Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 3/18, del 27 d’abril, i en qualsevol altres
normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre aquesta matèria.
Cinquè.- Vigència
Aquest Conveni tindrà durada d’un any a comptar des de la data de la seva signatura. El
mateix podrà ser resolt anticipadament per incompliment de qualsevol de les seves
clàusules.
No obstant el Conveni s’entendrà prorrogat per períodes successius d’un any sempre i quan
cap de les parts comuniqui, de manera fefaent i amb un preavís mínim de tres (3) mesos a
la data de finalització de Conveni.

I en prova de conformitat firmen el Conveni en la data i lloc indicats.

Sra SÒNIA MARTÍNEZ JULI
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GRUP INCORPORA GIRONA

* Les entitats que participen en el GRUP INCORPORA de GIRONA són les següents:
Associació Mifas
Associació Clúster Èxit
Càritas Diocesana de Girona
Creu Roja Espanyola a Girona
Fundació Acollida i Esperança
Fundació Gentis
Fundació Privada Altem
Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa
Fundació Privada MAP
Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE)
Fundació Intermedia
Fundació Aspronis

