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CONVENI D’ADHESIÓ  

  
  
  
  
D’una part, En/ Na Fran Morancho López, amb DNI **9785***, qui actua en la seva qualitat 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, (d’ara endavant, Ajuntament), amb NIF 
P4309300D, i amb domicili a la carretera de Colldejou, s/n de Mont-roig del Camp.  
  
  
De l’altra part, En / Na Sr. Xavier Puig Vidal, com a Codirector del Grup Formació i Treball 
(Formació i Treball, Fundació Privada amb CIF G-60229846; Formació i Treball, Empresa 
d’Inserció, SLU amb CIF B-64044837; Roba Amiga Empresa d’Inserció, SL, amb CIF 
B65769648 i  Recibaix Empresa d’Inserció, SL, amb CIF B-62231329) i domicili al carrer 
Ramón Llull, núm. 430-438 de Sant Adrià del Besòs.  
  
  
Es reconeixen mútuament legitimitat i capacitat per assolir acords vinculants per a les entitats 
que representen i, en la seva virtut,  
  
  

MANIFESTEN  
  

  
I.- Que la Fundació Formació i Treball promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona és 
una entitat altruista que té en les seves finalitats i objectius la formació i inserció laboral de 
persones en el mercat de treball a més d’atendre les necessitats de caràcter social, educatiu 
i assistencial.  
  
II.- Que la Fundació Formació i Treball - Delegació Tarragona forma part del GRUP 
INCORPORA TARRAGONA i per tal efecte desenvolupa diferents programes Incorpora de 
Foment de l’ocupació de la Fundació “la Caixa” amb l’objectiu comú de la plena inserció social 
i laboral de les persones amb risc d’exclusió social que incideixi en l’increment de la seva 
qualitat de vida.  
  
III.- Que la Fundació Formació i Treball - Delegació Tarragona forma part del GRUP  
INCORPORA TARRAGONA i és Punt d’Autoocupació Incorpora (en endavant, PAI) des de 
2016 (amb renovació signada per 2021). Que el PAI ofereix un servei de suport i 
acompanyament a l’autònom/emprenedor abans, durant i després de la creació de la pròpia 
empresa o de la seva activitat econòmica. Té com a missió fomentar la inclusió social i laboral 
mitjançant l’activitat emprenedora i d’autoocupació, especialment dirigida a les persones que 
es troben en una situació laboral precària o d’exclusió social, o en risc de patir-la.   
  
IV.- Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està interessat en donar un impuls a la 
emprenedoria i oferir un servei d’assessorament per a emprenedors als ciutadans del seu 
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terme municipal mitjançant el Punt d’Autoocupació Incorpora gestionat per la Fundació 
Formació i Treball-Delegació de Tarragona.  
  
  
  
I per tot això, ACORDEN subscriure aquest CONVENI d’ADHESIÓ de l’Ajuntament de 
Montroig del Camp al PROGRAMA INCORPORA, conforme als següents ACORDS.  
  
  

ACORDS  
  
  
Primer.- Objecte del conveni  
  
Aquest conveni té per objecte definir les accions concretes de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Fundació Formació i Treball, en el marc del  
Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, per tal d’afavorir una major incorporació de les 
persones amb risc d’exclusió al món laboral mitjançant l’autoocupació.  
  
Segon.-    
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic i 
Ocupació informarà a tots els/les usuaris/ries que vulguin posar en marxa un projecte 
empresarial o d’autoocupació dels serveis que ofereix el Punt d’Autoocupació Incorpora i, per 
tant, coordinarà les actuacions amb Fundació Formació i Treball i proporcionarà un espai 
d’atenció a la tècnica d’autoocupació.  
  
Tercer.-   
  
La Fundació Formació i Treball facilitarà la presència de la tècnica d’autoocupació en els 
espais d’atenció de la Regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp amb la finalitat de millorar l’accés d’aquest servei als usuaris/ries de la zona, 
establint un calendari d’atenció un cop al mes de manera fixa i ampliant-lo en funció de la 
demanda dels usuaris/ries.  
  
Quart.-   
  
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic i 
Ocupació es compromet a participar de forma activa en el procés d’avaluació de l’experiència.   
  
Cinquè.- LOPD  
  
De conformitat amb el que estableix la nova Llei Orgànica  3/2018 de 5 de desembre i el 
Reglament (UE)  2016/679 del parlament Europeo i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) pel 
qual se n’aprova el Reglament de Desenvolupament, els legals representants de les parts, 
reconeixen quedar informats i consentir, que les dades personals reflectides en el present 
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Conveni, així com les que es generin amb motiu de la relació seran incorporades a un fitxer 
de cada part respectivament, amb la finalitat de gestionar la referida relació descrita en el 
present Conveni. Qualsevol de les parts podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per escrit a les adreces indicades. Així 
mateix, les parts fan constar de forma expressa que s'abstindran de fer cap tipus de 
tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de la signatura 
d'aquest conveni, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En 
aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades 
esmentades o els arxius que les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta 
confidencialitat.  
  
Sisè.- Difusió   
  
En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació sobre les actuacions derivades 
d’aquests conveni, es farà constar expressament que aquests es porta a terme en virtut del  
Programa Incorpora de la Fundació ”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”, per la seva part, a difondre el 
contingut i resultats del present conveni.  
  
Setè.- Vigència   
  
El present conveni serà vigent a partir del moment de la seva formalització.  
  
Segons l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
s’estableix que el conveni de col·laboració tingui una vigència de 4 anys, que es podrà 
prorrogar per un nou termini de 4 anys sempre que dins el període inicial de vigència ambdues 
parts ho acordin de forma expressa.  
  
Finalitzat el termini màxim de 8 anys, ambdues parts hauran d’establir un nou acord de 
col·laboració si així ho consideren convenient en aquell moment.  
  
Vuitè.- Extinció  
  
Sens perjudici de l’expressat anteriorment, el conveni podrà ésser resolt de forma anticipada 
per qualsevol dels següents motius:  
  

 Per mútua voluntat de les parts.  
 Per incompliment, per una de les parts, de les obligacions previstes en el present 

conveni, amb un preavís d’1 mes.  
 Per qualsevol de les parts, lliurement, amb un preavís mínim de dos mesos 

d’antelació.  
 Per qualsevol altre motiu previst a la normativa vigent.  
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I en prova de conformitat, signem aquest conveni a Mont-roig del Camp. L’entrada en vigor 
del qual serà la data de la segona signatura electrònica.   
  
                                                           
  
Sr. Fran Morancho López     Sr. Xavier Puig Vidal  
Alcalde de Mont-roig del Camp     Codirector del Grup Formació Treball        
  

José Enrique Bellver Soto  
Secretari accidental Ajunt. Mont-roig del Camp  
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