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ACORD PER L’UTILITZACIÓ D’ESPAIS ENTRE L’INSTITUT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ (IDFO-Fundació Privada) 
I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA  
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Robert Mundet i Anglada, amb NIF 77912475K, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb domicili a Rambla Onze de 
setembre, 111 i CIF P1704900H, facultat per fer l’atorgament d’aquest document i, 
 
D’altra part, el Sr. Antonio Martín Godoy  amb NIF 23.773.491-R, en nom i 
representació de l’ Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (en 
endavant IDFO), amb domicili a Barcelona (08001), Rambla del Raval, 29-35, 1er pis, 
amb CIF G-60.189.057, facultat per fer l’atorgament d’aquest document i, 
 
EXPOSEN: 
 
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva té l' interès i la voluntat de promoure la 
formació per l’ocupació per tal de contribuir a la millora dels treballadors  i  al progrés 
dels  ciutadans. 
 
Que IDFO és una Fundació Privada, creada l'any 1993 per la UGT de Catalunya, com 
a instrument tècnic per gestionar plans de formació i orientació amb vista a 
desenvolupar polítiques actives d'ocupació, com també per promoure la investigació 
en metodologies de formació, elaboració d'informes, materials i recursos didàctics, 
amb l'objectiu de facilitar la integració i l'accés al mercat laboral dels/de les 
treballadors/es. 
 
Que ambdues amb sentit de corresponsabilitat 
 
ACORDEN: 
 
Establir llaços d’actuació entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’IDFO per a la 
impartició dels cursos de formació. Per tal motiu  l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
cedeix l’ús de l’espai de Can Trinxeria, situat a la plaça de la Coma, 16, de Cassà de la 
Selva, amb codi postal 17244, correu electrònic de contacte promocio@cassa.cat i 
telèfon de contacte 972462821, perquè es pugui dur a terme adequadament  la 
formació que pertany als plans de formació prioritàriament per treballadors en actiu 
subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i del que és 
beneficiari  l'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació. 
 
Aquesta cessió tindrà una vigència fins a 14 de desembre 2022 data de finalització 
dels esmentats plans de formació 
 
I perquè consti als efectes oportuns, se signa per duplicat. 
 
AJUNTAMENT/EMPRESA        IDFO-FUNDACIÓ PRIVADA                                                                                    
Robert Mundet i Anglada     Antonio Martín Godoy 
Alcalde       Director  
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