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Conveni d’Agrupació d’Empreses
primer
Objecte. El present conveni té per objecte la constitució d'una Agrupació d'empreses amb la
finalitat de gestionar de forma conjunta la formació dels treballadors, de conformitat amb el
que estableix l'article 16 del Reial decret 395 /2007, de 23 de març, i altra normativa de
desenvolupament per la qual es regula el finançament de les Accions de Formació Contínua
en les empreses, inclosos els Permisos Individuals de Formació. La formació impartida a
través de les accions formatives de les empreses haurà de guardar relació amb l'activitat
empresarial i podrà ser general o específica ( article 12.2 del RD 395/2007, de 23 de març).
segon
Entitat organitzadora. A l'efecte de facilitar l'organització i gestió de la formació dels
treballadors les empreses agrupades acorden designar com Entitat Organitzadora a la
FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D' ARTS I OFICIS .
tercer
Obligacions de l'entitat organitzadora. Són obligacions de l'entitat les següents :
1 . Desenvolupar les funcions que a continuació es relacionen :
a. Tramitar les comunicacions d'inici i finalització de la formació de les empreses que
conformen l'agrupació a través dels processos telemàtics implantats pel Servei Públic
d'Ocupació Estatal.
b. Col·laborar amb les administracions i òrgans de control competents en les accions
d'avaluació i actuacions de seguiment i control que, directament o amb el suport tècnic de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, es desenvolupin .
2 . Totes aquelles obligacions establertes en el Reial decret 395/2007, de 23 de març , i en
l'Ordre Ministerial de desenvolupament, relacionades amb les Accions formatives de les
empreses per a les que organitza i gestiona la formació dels seus treballadors, així com la
custòdia de tota la documentació relacionada amb l'organització, gestió i impartició de la
formació que pugui ser requerida per les administracions o òrgans de control competents i
per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
3. Altres obligacions que, si escau , les parts acordin relacionades amb la planificació de les
Accions formatives a realitzar, selecció de centres d’impartició, Permisos Individuals de
Formació, programació del calendari d’impartició i qualsevol altra que contribueixi a facilitar
el desenvolupament de la formació.
4. Custodiar el Conveni d'Agrupació d'Empreses, mantenint-lo a disposició dels òrgans de
control competent, indicats en la normativa vigent .
De conformitat amb el regulat en l'art. 12.2 del Reial Decret 395/2007, de 27 de març, "la
formació de les empreses haurà de guardar relació amb l'activitat empresarial i podrà ser
general o especifica "
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quart
Obligacions de les empreses Agrupades. (Aquelles recollides en l'art. 5 i preceptes
concordants de l'Ordre TAS 2307/2007, de 27 de juliol, podent a més incloure aquelles que,
si és el cas, acordin les parts en els termes que estableix l' article 17.2 de l'esmentada Ordre).
1 . Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat, sota la
denominació de "formació professional per a l'ocupació", totes les despeses de les accions
formatives i permisos individuals de formació.
2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control de les administracions
competents.
3. Custodiar la documentació del control d'assistència diari, model que es posa a la seva
disposició a través del sistema telemàtic.
4. Garantir la gratuïtat de les accions.
5. Estar al corrent de pagament davant l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
6. Les empreses seran directament responsables dels incompliments anteriors, tot i que
contractin la impartició o la gestió de la formació .
cinquè
Compensació econòmica a l'entitat organitzadora pels costos d'organització. En cas que
l'Entitat Organitzadora sigui l'encarregada d'executar la formació, no hi haurà cap cost extra
associat a la tramitació informàtica de les dades per a la bonificació de la formació. En cas
que l'entitat organitzadora sigui responsable de la tramitació informàtica de dades per a la
bonificació, però no realitzi la formació s'aplicarà un màxim del 15% del volum total a
gestionar com a cost d'organització.
sisè
Adhesió d'altres empreses i delegació, a aquests efectes, a l'entitat organitzadora. Les parts
podran acordar la possibilitat que altres empreses s'adhereixin a aquest conveni. Per a això
subscriuran a aquest efecte el corresponent document d'adhesió, delegant en l'Entitat
Organitzadora la facultat de representar les empreses agrupades en la subscripció de
l'adhesió de què es tracti .
setè
Baixa d'una empresa agrupada en el Conveni amb anterioritat a la finalització de la vigència
del mateix i delegació, a aquests efectes, a l'Entitat Organitzadora. Les parts han d'incloure,
si ho consideren convenient , les condicions i límits perquè una empresa que ha subscrit o
s'ha adherit a aquest Conveni causi baixa en el mateix abans que finalitzi la seva vigència.
L'empresa agrupada que desitgi causar baixa en el Conveni abans que finalitzi la seva
vigència ha de subscriure el corresponent document de baixa en el mateix. A aquests efectes
es delega en l'Entitat Organitzadora la facultat de representar a les altres empreses
agrupades en la subscripció de la baixa de què es tracti.
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vuitè
Els signants del present conveni garantiran el compliment del que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, assumint les
obligacions i responsabilitats que es deriven de la mateixa i de la subscripció del present
conveni .
Totes les dades de caràcter personal que es comuniquin per raó de l'objecte d'aquest
conveni tindran caràcter confidencial i seran utilitzades exclusivament per als propòsits del
conveni, sense que es puguin aplicar a una finalitat diferent, ni tampoc comunicar, ni tan sols
per la seva mera conservació, a altres persones. Aquesta obligació es mantindrà vigent fins i
tot després de terminació de la vigència del conveni, per qualsevol raó que sigui.
Les parts han d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades i eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana, del medi físic o natural .
novè
Entrada en vigor i vigència del Conveni. El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva
signatura per les parts. El període de vigència del Conveni serà el que les parts acordin.
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Olesa de Montserrat , 21 març 2013
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Número d’Ordre

Adhesió al conveni d’Agrupació d’Empreses
DADES DE L’EMPRESA AGRUPADA
RAÓ SOCIAL
DOMICILI
LOCALITAT
PERSONA DE CONTACTE
TELÈFON/S

CIF
Núm.
PROVINCIA

CP

BARCELONA

E-MAIL

CONVENI COL·LECTIU SECTORIAL
ACTCIVITAT PRINCIPAL
Nº INSCRIPCIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

HORES DE CONVENI ANUAL
CNAE
PLANTILLA MITJA 2013

EXISTEIX REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS?

SI

NO

En cas afirmatiu complimentar documento adjunt
“Informació a la RLT”

EMPRESA DE NOVA CREACIÓ (el 2013 o 2014)?

SI

NO

En cas afirmatiu complimentar la següent
informació:

DATA DE CREACIÓ
Nº PLANTILLA INCLOSA EN EL 1er butlletí de cotització

COMPTE DE COTIZACIÓ

El sotasignat declara que coneix el Conveni d'Agrupació d'empreses de data 21 març 2013 subscrit per l'entitat
organitzadora FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS. Codi d'agrupació: 18558
Igualment accepta les obligacions i drets que en aquest Conveni es contenen i s'adhereix al mateix des de la data de
la signatura del present document.
Olesa de Montserrat, a 15 de febrer de 2014

Representant legal de l’Empresa Agrupada

Per l’Entitat Organitzadora

Signat.
Sr/Sra.
NIF.

Signat.
Sra.
NIF.

Segons
. el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el signant autoritza la utilització de les dades contingudes en
el present document i el seu tractament informàtic per a la gestió de la sol·licitud a la qual es refereix el mateix, i si escau l'execució del pla formatiu tant per part de l'Entitat
Organitzadora, com de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo i l’ INEM, o qualsevol altra persona relacionada amb aquest pla.
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