
 
CONVENI COL·LABORACIÓ 

                       D90 25.09.2008 

COM VNITAT
TERAPÈVTICA
DEL MARESME
         SERVEIS
 SALUT MENTAL

EIL – EQUIP 
D’INSERCIO LABORAL 

REUNITS 
 
D’una part,................................................, amb D.N.I.  com a ................................................. de 
......................................................... . 
 
D’altra part, VALENTÍ AGUSTÍ i BASSA, amb D.N.I. 46309175-D  com a representant legal de 
la COMUNITAT TERAPEUTICA DEL MARESME, SERVEIS SALUT MENTAL, SCCL. 
 
Ambdues parts es reconeixen amb suficient capacitat jurídica i d’obrar per formalitzar el 
present document.  

EXPOSEN 
 
1. Que .................................................... és una empresa de ....................................................... 
 
2. Que l’Equip d’Inserció Laboral (en endavant EIL) de la Comunitat Terapeutica del 

Maresme, pertany a una entitat sense fi lucratiu i gestiona programes en concert amb 
l’Administració Pública, essent Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

 
3. Que l’EIL atén a persones amb tractament en salut mental i té com a objectiu la 

integració sociolaboral a l’empresa ordinària i el manteniment del lloc de treball. 
  

4. Que per ..........................................., el present conveni de col·laboració representa una 
oportunitat de mostrar-se amb un caire d’empresa solidària, col·laboradora i 
preocupada per les problemàtiques socials. Així com la possibilitat de convertir-se en 
agent directament implicat en promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats per a les 
persones amb tractament en salut mental. 

  
5. Que és voluntat d’ambdues parts assolir objectius comuns, mitjançant un conveni de 

col·laboració que es regirà per les següents clàusules: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- És objecte d’aquest conveni formalitzar la col·laboració de 

................................................. amb l’EIL en els següents àmbits: 
 conveniar pràctiques laborals  
 incorporar als usuaris que han realitzat pràctiques laborals a l’empresa, si: 

 La valoració per part de l’empresa ha estat positiva. 
 L’empresa disposa d’una oferta de treball. 

 comunicar a l’EIL les noves ofertes a cobrir. 
  
Segona.-  ................................................... nomenarà un tutor responsable de l’usuari 

en el centre de treball i l’EIL nomenarà un tècnic referent. Tan l’empresa com l’EIL es 
comprometen a comunicar-se els canvis de tutor/tècnic referents, en cas que n’hi hagin. 
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Tercera.- L’EIL analitzarà les tasques i habilitats requerides en el lloc de treball 
concret, el ritme de producció exigit, la ubicació dins l’empresa i les condicions 
contractuals, per tal de seleccionar els candidats que millor s’hi adeqüin.  

 
Quarta.- ...................................................... facilitarà l’accés del tècnic referent de 

l’EIL per garantir l’adaptació i l’entrenament en el lloc de treball. 
 
Cinquena.- .................................................... es compromet a comunicar a l’EIL els 

canvis de l’usuari en el desenvolupament de la feina, així com també els canvis o 
modificacions referents a les condicions laborals (tasques/funcions, ritme de treball, 
ubicació del lloc de treball, horari, condicions contractuals,...).  

 
Sisena.- ...................................................... promourà la formació en el lloc de treball i 

afavorirà la promoció d’aquells treballadors que estiguin capacitats per a millorar. 
 
Setena.- L’EIL farà seguiment de la inserció, tan amb l’usuari com amb l’empresa. 

Amb l’usuari per garantir el manteniment de la feina i valorar la seva satisfacció. Amb 
l’empresa per tal d’oferir assessorament i valorar la seva satisfacció.  

 
Vuitena.- Els resultats obtinguts de l’execució d’aquest acord podran ser recollits en 

les memòries, tant de l’EIL com de ................................................................, que podran fer-
ne la divulgació que estimin convenient, sempre i quan es respecti, en tot cas, la Llei de 
Protecció de Dades. 

 
Novena.- El present conveni entra en vigor l’endemà del dia de la seva signatura i 

té una validesa anual renovable automàticament pel mateix període si cap de les dues 
parts no el denuncia, havent-ho comunicat a l’altra amb dos mesos d’antelació. 

 
 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni,  duplicat exemplar, en lloc i 

data esmentats a l’encapçalament. 
 

 
Signatura i segell               Signatura i segell 
 

 
 

       
Representant legal de la CTM                      Representant legal de  ........................................... 
    

 
 

A província de Barcelona,  de  de 200 
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