CONVENI D’AGRUPACIÓ D’EMPRESES PER FORMACIÓ
A l’empara del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema
de formació professional contínua i resta de normativa de desenvolupament, per la
qual es regula el finançament de les accions de formació contínua a les empreses,
inclosos els permisos individuals de formació,
D.ALBERTO PÉREZ GALLEGO, amb NIF 35077951F com a Representant Legal de
DIGISERVEIS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L., amb CIF B64072507, amb seu
al carrer JOSEP CIURANA, 40-44 1º4ª, 08024 BARCELONA
Sr./Sra.,

amb NIF

en representació de l’entitat
amb CIF

, i seu a

Acorden:
Primer: Objecte. El present conveni té per objecte la constitució d’una agrupació
d’empreses amb la finalitat de gestionar de forma conjunta la seva formació contínua,
de conformitat amb el que estableix l’article 16 de l l’Ordre 395/2007, de 23 de març i
resta de normativa de desenvolupament, per la qual es regula el finançament de les
accions de formació contínua a les empreses, inclosos els permisos individuals de
formació.
Segon: Entitat organitzadora. Als efectes de facilitar l’organització i gestió de la
formació dels seus treballadors, l’empresa signant, agrupada a totes les que
individualment han signat aquest conveni, acorden designar com entitat organitzadora
a DIGISERVEIS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L.
Tercer: Obligacions de l’entitat organitzadora. Seran obligacions de DIGISERVEIS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L. les següents:
1. Totes aquelles obligacions que estableix el Reial Decret 395/2007, de 23 de
març i a l’Ordre Ministerial de desenvolupament TAS/2307/2007, relacionades
amb les accions formatives de les empreses per les quals organitza i gestiona
la formació dels seus treballadors, així com la custodia 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 Estatal para la Formación en el Empleo”.
2. 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 recolzament tècnic de la Fundació Estatal, es desenvolupin respecte a les
accions formatives en les que intervé com entitat organitzadora.
3. Custodiar el present Conveni d’agrupació d’empreses, mantenint-lo a disposició
dels òrgans de control competents, indicats en el Capítol V de l’Ordre
anteriorment citada.

4. Tramitar davant la Fundació Estatal, les comunicacions d’inici i finalització
de la formació.
Quart: Obligacions de les empreses Agrupades. (Les 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 s'escau, acorden les parts en les termes que estableix l'article 17.2 de
l'esmentada Ordre) . Les empreses agrupades estan obligades a realitzar la formació,
bonificar en les assegurances socials i fer el pagament a l'Entitat organitzadora abans
del 30 de gener de l'any següent a la realització de la formació.
Cinqué: Compensació econòmica a l'entitat organitzadora pels costos d'organització,
si n'hi ha. Els costos d'organització seran com a màxim el 25% dels costos d'impartició.
Sisé: 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 (es podran indicar aquí, si les parts ho consideren
convenient, les característiques-sector, territori, plantilla, etc .- que hagin de concórrer
en les empreses que vulguin adherir-se al present Conveni). Per a això subscriure a
aquest efecte el corresponent document d'adhesió, per a això es delega en l'Entitat
Organitzadora la facultat de representar a les empreses agrupades en la subscripció
de l'adhesió de què es tracti.
Seté: Baixa d’una empresa agrupada. L’empresa agrupada que desitgi causar baixar
en el Conveni abans que finalitzi la seva vigència, haurà 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 que es tracti.
Vuité: 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 anual i
prorrogable, sempre i quan cap de les parts manifesti el contrari.
Lloc i data:

Barcelona, ________________________ de 20____

Per l’empresa

Per Digiservesis Servicios de
Consultoría, S.L.

Signat:

Signat:

Representant Legal

Representant Legal

A l'efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament, el sotasignat autoritza la utilització de les dades personals continguts
en el present document i el seu tractament informàtic per a la gestió de la sol·licitud que es refereix el mateix i, si escau, per a l'execució del pla formatiu, tant per part del sol·licitant com de la FUNDACIÓ TRIPARTITDA PER A
LA FORMACIÓ EN L'OCUPACIÓ o qualsevol altres persones o entitats relacionades amb aquest pla..

ENTITAT ORGANITZADORA: DIGISERVEIS SERVICIOS DE CONSULTORIA,S.L

DADES DE L'EMPRESA AGRUPADA
NOM/RAÓ SOCIAL…………………………………………………………….NIF/CIF………………….
Nº SEGURETAT SOCIAL EMPRESA (CCC)……………………………………………………………..
DOMICILÍ..…………………………………………………………………………………………………..
LOCALITAT…………………………………….….C.P………….PROVINCIA…………………………..
TELÉFON…………………………..FAX………………………EMAIL……………………………………
CODIG CNAE (Clasificació Nacional de Activitats Económiques)…………………………………….
Activitat de l'Empresa…………………………………………………………………………………......
Plantilla mitja any anterior………..Codig Conveni Colectiu……………………………………………
Descripció del conveni…………………………………………………………………………………….
¿PYME?

SI

NO ¿Existeix representació legal dels treballadors? (Sindicat)

¿Empresa de nova creació? SI

SI

NO

NO Data Creació …….de…………………….……de…………

El abaix signant D/Dña…………………………………………………………………………………...
amb NIF………………………….. en la seva condició de Representant Legal de l'Empresa dalt
indicada DECLARA:
Que coneix el Conveni d'Agrupació d'empreses, subscrit entre l'Entitat Organitzadora
DIGISERVEIS SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.L. i l'Empresa Agrupada.
Que autoritza a DIGISERVEIS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, S.L que es domiciliï el cost de la
formació en el següent compte bancària:
Banc……….…..Entitat………..…..D.C…….….NºCompte…………………………………………

En …………………………………………. a ……...… de…………………...……del 20.………..

Per la Entitat Organitzadora
Signatura i Segell

Per la empresa agrupada
Signatura i Segell

