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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 Josep Ramon Nogues, amb DNI **8769***, qui actua en la seva 
qualitat com a Director General de l’Associació Taller Baix Camp, amb CIF G-43036185 
i domicili al carrer Joan Olivé, 28-30, Polígon Mas Batlle de Reus.  

  

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

  

MANIFESTEN  

  

I.- Que l’associació Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre declarada 
d’utilitat pública amb seu a Reus que actua per a totes les persones amb discapacitat 
intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp.  

  
II.- Que l’associació Taller Baix Camp, en l’àmbit de la inserció laboral, l’entitat forma 
part del Programa Incorpora de la “Fundació La Caixa”, un servei que fa de nexe 
entre les persones que estan en recerca de feina i les empreses que cerquen 
treballadors/es. El col·lectiu prioritari són les persones amb discapacitat, ampliant la 
intermediació laboral cap a altres col·lectius amb risc d’exclusió social.  
  

III.- Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està interessat en millorar el seu servei 
d’intermediació laboral adreçat específicament a persones en situació de risc d’exclusió 
social del municipi.  

  

I per tot això, ACORDEN subscriure aquest CONVENI d’ADHESIÓ de l’Ajuntament de 

Mont-roig del Camp al PROGRAMA INCORPORA de la “Fundació La Caixa” a 

través de l’associació Taller Baix Camp, conforme als següents ACORDS.  
ACORDS  
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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 l’associació Taller Baix Camp, 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.  

Segon.-    

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidoria d’Impuls Econòmic i 
Ocupació informarà d’aquest servei d’intermediació laboral als usuaris susceptibles, i, 
per tant, coordinarà les actuacions amb l’associació Taller Baix Camp i proporcionarà 
un espai d’atenció als usuaris.   

Tercer.-   

L’associació Taller Baix Camp facilitarà la presència de personal tècnic que realitzarà 
el servei a l’espai d’atenció als usuaris que facilitarà 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 de la zona, establint un calendari d’atenció fixa i ampliant-lo 
en funció de la demanda dels usuaris. S’oferiran els següents serveis:   

• Serveis per a les persones:   
o Servei gratuït d’intermediació laboral de persones en situació de risc 

d’exclusió social  
• Serveis per a les empreses:   

o Informació sobre el compliment de la legislació vigent  
o Preselecció de personal o Assessorament  

o Acompanyament durant tot el procés, entre d’altres  

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 
(LOPDGDD) 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 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 
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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.  

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. Josep Ramon Nogués Martin Alcalde de 

Mont-roig del Camp     Director General Taller Baix Camp  
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Sr. José Enrique Bellver Soto Secretari accidental de l’Ajunt. 

Mont-roig del Camp  


