
CONVENI D'ADHESIÓ DE LES EMPRESES AL PLA ESTRATÈGIC DE FOMENT
DE L'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES.

A Almussafes, a data de la signatura.

REUNITS

D'UNA PART, D. Antonio González Rodríguez, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Almussafes, amb
DNI núm. 20.801.910C, en nom seu i representació de l'Ajuntament d'Almussafes, amb CIF núm.
P4603500B, i domicili social en Passeig del Parc, S/N, Almussafes, en virtut del que es disposa per
l'article 21. 1. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, assistit per la Secretària
d'aquesta Corporació, Dnya. Nieves Barrachina Lemos, en exercici de les funcions de fe pública que li
atribueix l'article 92 bis de la mateixa llei 7/1985. 

I D'UNA ALTRA, D./Dnya.                                                                                   amb DNI nº en

en nom i representació de l'empresa 

amb CIF                                            i amb domicili social en  

en la seua qualitat de 

INTERVENEN

Tots en l'exercici dels seus respectius càrrecs, reconeixent-se legitimitat i capacitat suficient per a la

subscripció del present Conveni i a aquest efecte

EXPOSEN

1.- Correspon  a  l'Ajuntament  d'Almussafes,  com  a  Administració  Pública  que  és,  promoure  les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i
efectives,  remoure  els  obstacles  que  impedisquen  o  dificulten  la  seua  plenitud  i  facilitar  la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

2.- L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2020, aprova la pròrroga
del Pla Estratègic de Foment d'Ocupació 2016/2020 per al període 2021/2025.

3.- L'objectiu general del Pla Estratègic de Foment d'Ocupació és el d'estimular la generació de nous
llocs  de  treball  i  la  creació  d'empreses  a  Almussafes.  L'Ajuntament  d'Almussafes  impulsarà  el
compliment d'aquest objectiu mitjançant un paquet de mesures,  articulades en forma de Línies
d'actuació estratègica, desenvolupades com a programes d'acció concreta a través d'unes ajudes
econòmiques regulades en unes bases.
El Pla Estratègic de Foment d'Ocupació inclou en la Línia Estratègica número 3, la Intervenció en
Sectors i  Col·lectius específics;  en la Línia Estratègica número 4,  la Intervenció en el  Foment de



l'ocupació agrícola i la formació de nous Agricultors i en la Línia Estratègica número 5, la Potenciació
de l'activitat emprenedora i de l'economia social.

4.- Totes dues parts estan interessades a mantindre una relació fluida de comunicació i cooperació
estreta i continuada, basada en els principis de respecte a cadascuna de les entitats, a les seues
formes  de  funcionament  i  suport  mutu  per  a  afavorir  els  fins  del  Pla  Estratègic  de  Foment
d’Ocupació.

5.-L’empresa                                                                                                                , és conscient de la
importància  i  paper  que  exerceix  la  societat  civil,  i  concretament  el  teixit  empresarial,  en  la
consecució dels objectius perseguits pel Pla Estratègic de Foment d'Ocupació. 

6.- L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Almussafes és un servei públic oferit als
ciutadans i al teixit empresarial local. La seua funció principal és impulsar la creació d'ocupació i
dinamitzar l'activitat empresarial i comercial de la zona. La Gestió de la Borsa d'Ocupació es realitza
mitjançant una plataforma d'ocupació electrònica http://ocupacio.almussafes.org/ implantada en
diversos Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

7.- Totes  dues  parts  tenen  uns  objectius  coincidents  i  complementaris  per  a  l'execució  i
desenvolupament  del  Pla  Estratègic  de  Foment  d'Ocupació  del  municipi  d'Almussafes  i  la  seua
participació en aquest Pla que es regirà per les següents,

 CLÀUSULES

Primera.- La competència en la qual es fonamenta l'actuació correspon a l'Ajuntament d'Almussafes
de conformitat amb el Pla Estratègic de Foment d'Ocupació 2016/2020, prorrogat per al període
2021/2025, aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2020,
que inclou en la Línia Estratègica número 3, la Intervenció en Sectors i Col·lectius específics; en la
Línia Estratègica número 4, la Intervenció en el Foment de l'ocupació agrícola i la formació de nous
Agricultors  i  en  la  Línia  Estratègica  número  5,  la  Potenciació  de  l'activitat  emprenedora  i  de
l'economia  social,  a  l'empara  de  l'Informe Favorable  de  la  Direcció  General  sobre  sostenibilitat
financera  de  data  4  de  gener  2016,  que  acredita  que  l'exercici  de  competències  en  matèria
d'ocupació  no  posa  en  risc  la  sostenibilitat  financera  de  la  hisenda  municipal;  de  l'acord  de
l'Ajuntament Ple el 7 de febrer de 2019, en el qual es va assumir el compromís d'integrar plenament
en les seues polítiques i accions el concepte de responsabilitat social, mitjançant l'establiment de
codis ètics i de bones pràctiques “Compilance” (en compliment de la Llei 18/2018, GV per al foment
de  la  Responsabilitat  Social).  En  concret  el  compromís  d'actuar  amb  responsabilitat  social  en
l'ocupació  i  a  aquest  efecte,  entre  altres,  el  de  la  innovació,  l'emprenedoria  i  el  suport  a
l'autoocupació, la promoció del treball autònom i l'economia social, incentivant l'economia local a fi
de  fomentar  el  desenvolupament  econòmic  sostingut,  sostenible  i  inclusiu  en  el  territori;  de
l'Informe  de  competències  pròpies  sol·licitat  per  l'Ajuntament  a  la  Conselleria  d'Economia
sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, el qual té entrada a l'Ajuntament del dia 26 de
gener de 2016, en el qual s'indica que les activitats previstes en el Pla Estratègic de Foment de
l'Ocupació figuren com a competència pròpia dels municipis en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

http://ocupacio.almussafes.org/


Segona.- Objecte i Actuacions.
Es  objecte  del  present  conveni  regular  l’adhesió  i  participació  de  l’empresa

en  la  consecució  dels  objectius  del  Pla

Estratègic de Foment d'Ocupació.

És per això que s'estableix una relació de col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Local de
l'Ajuntament d'Almussafes en els processos de selecció de personal.

Tercera.- Obligacions.
L'Ajuntament d'Almussafes, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, facilitarà el procés de
selecció de personal col·laborant en la cerca de perfils professionals en la Base de dades d'ocupació,
segons  el  perfil  marcat  per  l'empresa,  seguint  rigorosament  els  requisits  exigits  per  aquesta  i
respectant la normativa en matèria de protecció de dades amb les persones usuàries i les empreses.
L'empresa es compromet a tindre en compte en la selecció de personal a les persones candidates
remeses per l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Almussafes.
L'Ajuntament  d'Almussafes,  a  través  de  l'Agència  de  Desenvolupament  Local,  es  compromet  a
col·laborar  amb l'empresa a impulsar  les accions de formació necessàries relacionades amb les
necessitats de qualificació presents i futures de l'empresa així com qualsevol acció que redunde en
la dinamització de l'activitat empresarial.
L'Empresa col·laborarà, dins de les seues possibilitats, a acollir persones en pràctiques que realitzen
formació relacionada amb les diferents àrees de treball.

Quarta.- Compromisos econòmics.
El present Conveni d'Adhesió no comporta obligacions econòmiques per a les parts, per la qual cosa
no tindrà cap impacte pressupostari. Tampoc tindrà incidència quant a càrregues administratives.

Quinta.- Conseqüències per incompliment.
L'Incompliment  de  les  obligacions  i  compromisos  assumits  pel  present  Conveni  d'Adhesió
determinarà la resolució d'aquest.

Sisena.- Seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits.
L'Ajuntament d'Almussafes tindrà plena capacitat de seguiment, vigència i control de l'execució del
present Conveni d'Adhesió quant als compromisos adquirits en la consecució dels objectius del Pla
Estratègic de Foment d'Ocupació per la persona o entitat signant.

Setena.- Vigència del Conveni.
El present conveni tindrà vigència de 4 anys, per raons d'eficiència i planificació, de conformitat amb
l'article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, Règim Jurídic del Sector Públic, que vincula a
tots dos intervinents mentre estiga vigent, podent ser revocat en qualsevol moment per qualsevol
d'ells amb un pre-avís de tres mesos, respectant els terminis de temps pactats i la consolidació dels
projectes  que  s'hagen  iniciat  perquè  no  es  puguen veure  afectats  per  la  resolució  del  present
document, podent prorrogar-se o extingir-se, en qualsevol moment abans de la seua finalització, pel
mateix període per acord exprés de les parts.

Octava.- Extinció del conveni.
El  conveni  s'extingirà  per  venciment  del  termini  previst  per  incompliment  de  les  obligacions
establides en la clàusula tercera,de qualsevol de les parts o per decisió de qualsevol de les parts
fonamentada en l'existència de causes que obstaculitzen el seu compliment.



Qualsevol  de  les  parts  podrà  resoldre  el  present  Conveni,  de  manera  unilateral,  sempre  que
l'actuació de l'altra part produïsca o genere perjudici o mal greus als interessos municipals, sense
perjudici de l'exigència de la responsabilitat que s'haja pogut produir o derivar. 

Novena.- Naturalesa del conveni.
El  present  Conveni  d'Adhesió  té  caràcter  administratiu,  no  suposa  despesa  per  a  l'Ajuntament
d'Almussafes i  s'enquadra jurídicament en l'article 6.1 de la  Llei  9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, estant, per tant, exclòs de la seua aplicació directa, si bé s'aplicaran els
principis d'aquest Text Legal per a resoldre els dubtes i llacunes que puguen sorgir durant la seua
vigència, de conformitat amb l'article 4 de la citada llei.
En conseqüència, les qüestions litigioses que es produïsquen durant la vigència del present Conveni
de Col·laboració seran dirimides per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Dècima.- Règim de modificació del conveni.
La modificació del present conveni requerirà acord unànime exprés dels signants, segons l'article 49
g) de de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, Règim Jurídic del Sector Públic, i es tramitarà de conformitat
amb el que es disposa en l'article 50 de la citada Llei, seguint la mateixa tramitació que per a la seua
subscripció. 

Onzena.- Protecció de dades.
En  l'execució  del  present  Conveni  d'Adhesió  es  respectarà  la  normativa  vigent  en  matèria  de
protecció  de  dades.  Tant  la  persona  o  entitat  signant,  com  l'Ajuntament  d'Almussafes  seran
corresponsables  del  tractament  de  dades  personals  que  puguen  ser  tractats  amb  motiu  de
l'execució del Conveni, en els termes de l'article 26 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell,  de 27 d'abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la
Directiva 95/46/CE (en endavant, el “RGPD”).

En aquest sentit, totes dues parts tractaran les dades personals atesos els principis de licitud,
lleialtat i transparència, comprometent-se a tractar les dades recaptades en el si de l'execució del
Conveni  únicament  per  als  fins  previstos  en aquest.  Aquestes  dades seran conservades per  un
termini  de cinc anys després de la finalització del  Programa amb la finalitat d'atendre possibles
responsabilitats  derivades  de  la  seua  participació  en  aquest,  llevat  que  foren  aplicables  altres
terminis.

En el tractament de les dades, les parts es comprometen a implementar mesures de seguretat
en el tractament de dades personals que garantisquen la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament, així com la capacitat de restaurar la
disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic i un
procés  de  verificació,  avaluació  i  valoració  regulars  de  l'eficàcia  de  les  mesures  tècniques  i
organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

Les parts es comprometen a complir el que es disposa en el RGPD i altra normativa sobre
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i,  específicament  les  obligacions  de  transparència,
informant  específicament  l'interessat,  de  la  preceptiva  i  comunicació  de  les  seues  dades  a  les
entitats  participants  en  el  Pla  amb  la  finalitat  de  possibilitar  el  desenvolupament,  execució  i
avaluació del Programa, sense perjudici del compliment per part dels Organismes beneficiaris de les
obligacions d'informació i comunicació previstes en l'article 115 i en l'annex XII del Reglament (UE)
Núm. 1303/2013. En tot cas, les parts tractaran dades personals conforme a una base de legitimació
de les prevista en el RGPD.



Totes dues parts hauran de comptar amb procediments d'atenció als drets dels interessats,
informar de la seua existència als interessats i informar l'altra part de qualsevol exercici de drets que
hagen tramitat amb la finalitat que la contrapart puga atendre també aquest dret.

Les  funcions  i  relacions  respectives  dels  corresponsables  del  tractament,  en  el  que  al
compliment de les obligacions imposades pel RGPD es refereix, en particular quant a l'exercici dels
drets  de  l'interessat  i  a  les  seues  respectives  obligacions  de  subministrament  d'informació,  es
regiran pel que es preveu en el Manual d'Orientacions Bàsiques del Programa.

De conformitat amb el disposat en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, el/la estudiant en pràctiques que per
raó de les activitats formatives tinguen accés, en qualsevol fase del tractament, a dades de caràcter
personal no revelarà a persones alienes a Asepeyo Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social
núm. 151, informació de la qual havien tingut coneixement, ni utilitzarà o disposarà d'ella d'una
manera o amb finalitat diferent a l'exigida per les accions formatives, obligació que subsistirà fins i
tot després d'acabades les pràctiques responent en cas d'incompliment del deure de secret enfront
de  l'empresa/entitat,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  que  per  igual  causa  havien  pogut
derivar-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Dotzena.- Confidencialitat.
Les  parts  mantindran  en  tot  moment  confidencialitat  sobre  qualsevol  informació,  de  qualsevol
classe o naturalesa, que les mateixes reben en ocasió de les activitats realitzades a l'empara del
present conveni.

De conformitat  amb la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques,  s'informa que, a l'efecte del  procediment administratiu, l'Ajuntament
d'Almussafes  podrà  recaptar  o  consultar,  en  el  seu  nom,  informació  o  documents,  de  caràcter
preceptiu o facultatiu, que consten en altres Administracions Públiques, eximint de la necessitat
d'aportar-los, una vegada verificada la disponibilitat i idoneïtat d'aquests.

Les  dades  per  Vosté  facilitats  seran  tractats  per  l'Ajuntament  d'Almussafes,  en  qualitat  de
Responsable  de  Tractament,  amb  la  finalitat  de  portar  la  gestió  administrativa  dels  serveis
municipals destinats a l'ocupació i formació.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ja la
lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), la base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica
en l'exercici  dels poders públics o competències conferides o, en el seu cas, en el consentiment
manifestat a sol·licitar l'ajuda econòmica.

Les dades seran conservades durant el termini de temps que siga requerit, a l'efecte de fiscalització
de l'ajuda o de comptes públics, per les autoritats públiques competents. No obstant això, les dades
podran  ser  conservats,  en  el  seu  cas,  amb  finalitats  d'arxiu  d'interés  públic,  fins  d'investigació
científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades,
a les quals siga necessari o obligatori cedir-los per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en
els supòsits previstos, segons Llei.



Vosté, podrà exercitar els drets d'accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A
aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament situat en el
Passeig  del  Parc,  46440  Almussafes,  (València)  o,  bé  a  través  de  la  seu  electrònica:
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/  o, en el seu cas, al nostre Delegat de
Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es

En l'escrit s'haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita li siga satisfet i, al mateix temps, haurà
de mostrar el DNI o document identificatiu equivalent , o en cas d'enviament postal, acompanyar la
fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant,
legal  o  voluntari,  haurà  d'aportar  també  documente  que  acredite  la  representació  i  document
identificatiu d'aquest.

Així  mateix,  en cas de considerar vulnerat el  seu dret a la protecció de dades personals,  podrà
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Tretzena.- Règim Jurídic i Jurisdicció competent.
El present conveni té caràcter administratiu, sense que puga derivar-se cap dret econòmic i el seu
règim jurídic està regulat en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
La Jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per a resoldre les qüestions litigioses
que pogueren suscitar-se entre les parts en el desenvolupament del present conveni, donada la
naturalesa administrativa d'aquest.

I estant totes dues parts conformes amb el contingut del present Conveni per deixar-ne constància,

se signa.

D. Antonio González Rodríguez

Alcalde de l'Ajuntament d'Almussafes

Dnya. Nieves Barrachina Lemos

Secretària de l'Ajuntament d'Almussafes

              D./Dnya.

en qualitat de 

http://www.agpd.es/
mailto:almussafes_dpd@gva.es
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites/
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