
                        
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO I 

LA FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA EN EL MARC DEL PROJECTE INCORPORA DE 

L’OBRA SOCIAL LA CAIXA PER AFAVORIR LA INCORPORACIÓ DE LES PERSONES EN 

RISC D’EXCLUSIÓ AL MÓN LABORAL I PROMOURE LA RESPONSABILITAT 

EMPRESARIAL ( RSE)  

Platja d’Aro, 28 de setembre de 2016 

REUNITS 

D’una part, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb domicili social a Platja d’Aro al carrer 

Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 11, de Platja d’Aro representat en aquest acte pel Sr. Joan 

Giraut i Cot, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 

De l’altre part, la Fundació Acollida i Esperança amb seu social a Badalona, al carrer 

Muntaner s/n, representada en aquest acte pel Sr.                   major d’edat i amb NIF,        en 

qualitat de Director general de l’entitat i com a administrador del centre especial de treball 

Mansol Projectes , SL. propietat de la mateixa fundació. 

Es reconeixen mútuament legitimitat i capacitat per a arribar a acords vinculants per a les 

entitats que representen i, en virtut d’això, 

MANIFESTEN 

I. Que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro del Baix Empordà, té entre els seus 

objectius, fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d’actuacions generadores 

d’ocupació i de desenvolupament de l’activitat econòmica i de la millora de la ocupabilitat 

de persones i que considera que totes les persones preparades adequadament poden 

desenvolupar una tasca professional i que potencia l’aplicació de polítiques i accions que 

afavoreixin que les persones en risc d’exclusió s’incorporin al món laboral. 
 

II. Que la Fundació Acollida i Esperança té un llarg recorregut en l’acompanyament a 

persones en risc d’exclusió mitjançant diferents serveis i programes que desenvolupa dins 

l’àmbit català; específicament desenvolupa la seva tasca d’inserció socio laboral des del seu 

centre especial de treball Mansol Projectes, sl. on d’una banda possibilita la creació de llocs 

de treball directes per a persones amb discapacitat, i alhora ofereix acompanyament 

personalitzats a persones vulnerables per a millorar la seva ocupabilitat, la seva formació i 

aconseguir treball al mercat laboral ordinari. 

 

 
 

 

 

 



                        
 

III. Que a 21 de juny de 2016 la Fundació Acollida i Esperança ha signat un conveni amb 

la Fundació Bancària “la Caixa” per desenvolupar el Programa INCORPORA de l’Obra Social 

“la Caixa” a la comarca del Baix Empordà, que té l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral 

a col·lectius especialment fràgils, és a dir persones en situació o risc d’exclusió social i 

discapacitades. 
 

IV. Que les parts estan interessades a establir un marc de col·laboració en el 

desenvolupament del programa INCORPORA i, per això, acorden subscriure aquest conveni 

de col·laboració que es regeix per aquests  

PACTES 

Primer. Objecte del conveni 

Aquest conveni té per objecte definir les accions concretes de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i la Fundació Acollida i Esperança en el marc del 

Programa INCORPORA de l’Obra Social “la Caixa”, per afavorir que més persones en risc 

d’exclusió s’incorporin al món laboral i per promoure la responsabilitat social empresarial 

(RSE) al Baix Empordà. 

En particular, les parts acorden que col·laboraran en : 

- La promoció i el desenvolupament d’accions de difusió i sensibilització de la RSE en la 

petita i mitjana empresa del territori, com per exemple jornades de difusió sobre integració 

de col·lectius vulnerables, identificació i presentació de casos de bones pràctiques entre 

empreses locals, i/o altres actuacions que puguin sorgir al respecte. 

- El PUNT INCORPORA vinculat al programa ofereix informació i assessorament 

especialitzat a les empreses sobre subvencions i ajudes a la contractació i la creació 

d’ocupació, i altres avantatges per contractar persones amb dificultats d’inserció especials, 

com també, en els casos que sigui convenient, la prestació d’assessorament corresponent 

respecte de la formació específica per a la qualificació  dels treballadors/es contractes/des o 

per contractar. 

- Facilitar l’intercanvi d’ofertes amb l’objectiu de donar major cobertura a les 

demandes de les empreses i posar a disposició un ventall més ampli de possibilitats a les 

persones en situació o risc d’exclusió social i a persones discapacitades, com a les empreses 

interessades en la seva contractació mitjançant: 
 

1. La derivació de persones en situació o risc d’exclusió social i/o discapacitades del 

Servei d’Ocupació Municipal (d’ara endavant SOM) al Programa INCORPORA, per tal que es 

puguin beneficiar de les ofertes laborals que es gestionen en el Grup INCORPORA de Girona. 

Aquesta derivació es canalitzarà a través del Punt INCORPORA del Baix Empordà que 

gestiona la Fundació Acollida i Esperança. 

 



                        
 

2. La derivació al Punt INCORPORA del Baix Empordà de les ofertes d’empreses que 

s’adrecen a les persones amb discapacitat per oferir-los una atenció especialitzada. 

3. La derivació al SOM de la gestió de les ofertes d’empreses del Baix Empordà que no 

s’adrecen a les persones amb discapacitat i risc d’exclusió sociolaboral severa, per 

incrementar les possibilitats de cobertura i l’accés a aquestes ofertes d’altres col·lectius de 

persones no discapacitades però també en risc o en situació d’exclusió. 

4. La coordinació, quan s’escaigui, amb les altres entitats del grup Incorpora. 

Segon. Comissió de seguiment 

Les parts acorden que, per a la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions objecte 

d’aquest conveni, es constitueix una comissió paritària de seguiment, formada com a mínim 

per un/a representant 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, almenys, una vegada l’any. 

Tercer. Difusió 

En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions que es 

deriven d’aquest conveni, es farà constar expressament que aquestes actuacions es duen a 

terme en virtut del Programa INCORPORA de l’Obra Social “la Caixa”. 

De la mateixa manera, les parts poden difondre lliurament el contingut i els resultats 

d’aquest conveni en els mitjans i els fòrums corresponents, i incorporar aquesta informació, 

si s’escau, a les memòries anuals i , per part seva, autoritzen la Fundació Bancària “la Caixa” i 

l’Obra Social “la Caixa” a difondre el contingut i els resultats d’aquest conveni. 

Quart. Vigència 

Aquest conveni té una durada d’un any, que es compta a partir de la data en què se signa, i 

es pot resoldre, anticipadament, per incompliment de qualsevol de les clàusules. 

No obstant això, el conveni es prorroga per períodes successius d’un any, sempre que cap de 

les parts no comuniqui el contrari de manera fefaent i amb un preavís mínim de tres mesos a 

la data de finalització del conveni. 

Cinquè. LOPD 

Les parts tenen en compte totes les previsions legals que s’estableixen a la Llei 15/1999, de 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, com també en el Reial decret 

994/1999 de l’11 de juny, que aprova el reglament sobre mesures de seguretat dels fitxers 

automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i en qualsevol altra norma vigent o 

que en el futur es pugui promulgar sobre aquesta matèria. 



                        
 

Sisè.  

Aquest conveni es ratificarà a la propera junta de Govern de l’Ajuntament de Castell-Platja 

d’Aro que es celebri. 

Setè. Llei aplicable i submissió 

Aquest convenies regeix i s’interpreta d’acord amb el dret espanyol. Per exercitar les 

accions, excepcions i incidències que puguin correspondre a les parts per raó de conveni o 

per les lleis que se li apliquin, tan substantives com de procediment, els que hi intervenen se 

sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona i renuncien al seu fur i 

domicili en cas que siguin uns altres. 

 

 

 

 
 
 
 

* 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 Intermèdia 
Fundació El Vilar 
Fundació Plataforma Educativa 
 


