ACORD NÚMERO DEU.- Proposta de modificació del Conveni de
col·laboració públic-privada en temes d’ocupació i formació subscrit amb la
mercantil GENERAL LAB, SAU-LABCO BUILDINGS.

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de 2015 va ser
aprovat el conveni de col·laboració públic privada entre aquest Ajuntament i la
mercantil GENERAL LAB, SAU-LABCO BUILDINGS, en matèria d’ocupació i
formació.
No obstant això, GENERAL LAB, SAU-LABCO BUILDINGS ha comunicat a aquest
Ajuntament que ha estat elevat a escriptura pública, com consta a l’expedient
administratiu, el canvi de denominació de l’empresa, amb efectes del passat dia 3
de desembre de 2015, passant a denominar-se SYNLAB DIAGNÓSTICOS
GLOBALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, sense que s’hagin produït altres canvis de
caire substancial.
Procedeix, per tant, modificar l’acord de la Junta de Govern aprovant aquell
Conveni als efectes de legitimar els expedients administratius que es generin a
conseqüència del mateix, i en especial la presentació del projecte comú que aspira
a obtenir subvenció als projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de
polígons industrials i àrees d’activitat econòmica convocat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Vist l’informe emès pel Servei d’Empresa i Ocupació.
La Junta de Govern acorda, per unanimitat:
Primer.- Prendre raó del canvi de denominació de la mercantil GENERAL LAB,
SAU-LABCO BUILDINGS, que passa a denominar-se SYNLAB DIAGNÓSTICOS
GLOBALES, SOCIEDAD ANÓNIMA amb efectes del dia 3 de desembre de 2015,
modificant el Conveni aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
passat 16 d’octubre de 2015.
Segon.- Traslladar aquesta modificació als expedients administratius que
l’esmentada empresa tingui oberts en aquest Ajuntament i, en especial , en el
projecte públic privat que, en virtut del Conveni de col·laboració per contribuir a la
dinamització de l’activitat econòmica i a la promoció de l’ocupació, ha estat
presentat conjuntament amb aquest Ajuntament a la convocatòria publicada per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el butlletí oficial de la província de Barcelona
de 29 de juliol de 2015.”

