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A Cassà de la Selva a 01 de juny de 2022 

 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

 I FUNDACIÓ GENTIS 

D’una part,  

El Robert Mundet i Anglada, amb DNI 77912475K actuant en nom i representació de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en la seva qualitat de alcalde.  

 

D’una altra part,  

La Sra. Marta Cid i Pañella, amb DNI 40.917.608-X actuant en nom i representació de 

FUNDACIO PRIVADA GENTIS, en qualitat de Gerent.  

 

EXPOSEN I ACORDEN 

I.- Que a Setembre de 2021 es formalitza un conveni de cessió d’espais gratuïts ubicats a 

l’edifici de Can Trinxeria a Plaça de la Coma, 16, 17244 Cassà de la Selva amb l’objectiu que el 

personal tècnic de Fundació Gentis pugui realitzar les activitats individuals i grupals previstes al  

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida 

de ciutadania (RESOLUCIÓ TSF/1285/2021, de 26 d'abril del 2021, BDNS560298): programa 

que pretén desenvolupar accions d’orientació e inserció laboral entre les persones perceptores 

de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) residents al municipi de Cassà de la Selva. 

 

II. Que dit conveni de cessió té una vigència des del mateix moment de la seva firma i fins el 30 

d’abril de 2022 i podrà ser modificat i prorrogat per acord mutu entre les dues parts. El termini 

de vigència més la prorroga no serà superior a dos anys. Exhaurit aquest termini, i sempre que 

ambdues parts estiguin d’acord es realitzarà la signatura d’un nou conveni per mantenir 

l’activitat d’orientació i capacitació laboral dels ciutadans residents al municipi de Cassà de la 

Selva, atenent les especialitats i programes que realitza la Fundació Gentis i les necessitats 

detectades al territori. 

 

III. Que donat l’èxit de la intervenció i el caràcter continuista del programa es manté la 

voluntat de continuar amb l’acord de cessió gratuïta dels espais en horari de dilluns a 

divendres, en els termes i condicions que se’n deriven de l’esmentat conveni. No obstant a  
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partir del 15 de Juny de 2022, la tècnica de Fundació Gentis es traslladarà al l’espai CREC 

(Centre de reforç escolar de Cassà) ubicat al Carrer de Susvalls, 75, 17244 Cassà de la Selva, 

per realitzar la mateixa feina tècnica d’orientació encomanada, amb la modificació horària de 

dilluns, dimarts i divendres en horari de 8 a 15h.   

 

 

Signatura 

 

 

 

Robert Mundet i Anglada     Marta Cid Pañella 

Alcalde de Cassà de la Selva     Gerent de Fundació Gentis 
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