
 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ JOIA i EL CONSORCI DE SALUT I 

D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA 

 

 

REUNITS  

 

D’UNA BANDA.‐  Na Inmaculada Pinar Gómez amb DNI 35067425-S , actuant en nom i 

representació de l’entitat sense afany de lucre Fundació Joia amb NIF G-08901019, i amb domicili 

a Josep Tarradellas, 19-21, 08029 de Barcelona. 

 

I, D'UNA ALTRA BANDA.- En José Augusto García Navarro, amb DNI número 05651533-L, en 

nom i representació de Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (en endavant CSC) 

amb NIF P-0800004D, amb domicili social a l’avinguda del Tibidabo 21, 08022 de Barcelona.  

 

 

EXPOSEN 

 

I.- Que  Fundació  Joia és una entitat sense afany de lucre que té com a finalitat la inserció social 

i laboral de les persones amb trastorns de salut mental. Treballa cada dia per motivar, definir i 

donar a conèixer les capacitats de les persones afectades per trastorns de salut mental, i vol 

aconseguir la total normalització en els processos d’inclusió social i laboral en salut mental. 

 

II.- Que el CSC és una entitat pública de caràcter associatiu que exerceix la representació i 

defensa dels associats  als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament 

de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut, i que un dels seus objectius de 

Responsabilitat Social Empresarial, i de compliment de la Llei d’Integració Social de la Persona 

Minusvàlida (LISMI) és incorporar a persones amb Certificat de Discapacitat i amb dificultats 

d’integració laboral. 

 

III.- Que el CSC disposa d’una sèrie d’entitats participades que desenvolupen diferents àmbits 

d’activitat en el sector salut i dels serveis socials i que es corresponen amb les següents: 

Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, CSC Atenció Social, S.L., 

Consorci de Salut i d’Atenció Social, S.A., Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U., CSC Consultoria 

i Gestió, S.A.U., CSC Vitae, S.A.U., CSC Gestió d’Atenció Domiciliària, S.A.U., i Consorci 

Associació Patronal Sanitària i Social. D’ara endavant, per referir-se a totes elles en conjunt 

s’identificarà amb el “Grup CSC”. 

 

III.- Que el CSC i Fundació Joia realitzaran un estudi de les vacants a cobrir al Grup CSC que 

són susceptibles de ser cobertes amb una persona amb Certificat de Discapacitat igual o superior 

al 33%, a través d’un contracte de treball amb Certificat de Discapacitat. Aquest estudi consistirà 

en: 

 

 

 El CSC facilitarà a Fundació Joia la fitxa de Lloc de Treball de les vacants laborals a 

cobrir que han sorgit o puguin sorgir arran de l’anàlisi de plantilla necessària de 

l’organització. 

 



 

 Fundació Joia realitzarà el procés de selecció de les persones usuàries actuals que estan 

a la borsa de feina i que compleixen els requisits necessaris per desenvolupar els llocs 

de treball esmentats a la Fitxa de Lloc de Treball facilitada pel CSC. 

 

 El Grup CSC realitzarà els processos de selecció i contractació per cobrir les vacants 

laborals destacades anteriorment amb personal amb Certificat de Discapacitat amb les 

persones seleccionades de la borsa de treball de Fundació Joia, per cobrir les vacants 

laborals esmentades anteriorment.  

 

 El Grup CSC permetrà i facilitarà la tasca de la Inseridora Laboral de Fundació Joia per 

afavorir el suport al lloc de treball (presencial o a distància) a la persona contractada amb 

Certificat de Discapacitat. 

 

 Fundació Joia realitzarà el seguiment i suport individual a la persona treballadora pel 

manteniment del lloc de treball i realitzarà totes les accions d’adaptació al lloc de treball 

de les persones treballadores necessàries, acompanyament i suport a la inserció de 

persones amb trastorns de salut mental, per garantir l’adaptació al lloc de feina i la plena 

integració a l’empresa. 

 

 Fundació Joia donarà suport i assessorament al Grup CSC en tots aquells aspectes  que 

es considerin necessaris per ajudar a la integració i adaptació al lloc de feina de la 

persona treballadora.   

IV.- El Grup CSC i Fundació Joia es comprometen a gestionar aquelles dades personals 

facilitades de l’altra part als quals puguin tenir accés com a conseqüència de l’execució de les 

disposicions contingudes al present Conveni de Col·laboració, conforme al disposat al RGDP 

2016/679, del 25 de maig, de Protecció de dades de caràcter personal.   

 

De la mateixa manera, les parts es comprometen a adoptar e implementar, en funció de la 

naturalesa de la informació continguda en cadascuna de les dades personals,  les mateixes 

mesures de seguretat establertes al RGDP 2016/679, del 25 de maig, de Protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

Un cop extingit el present Conveni de Col·laboració, i en tot cas, quan les dades personals ja no 

siguin necessàries per continuar amb les accions contemplades al mateix, aquest juntament amb 

qualsevol suport o document on puguin ubicar-se, seran immediatament destruïts o retornats al 

seu titular.  

 

I per que així consti, signen el present document a Barcelona, a 15 d’abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Per Fundació Joia José Augusto García Navarro  

      Director general  

 Consorci de Salut i Social de Catalunya  
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