CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER CONTRIBUIR A LA DINAMITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT ECONÒMICA I A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ A ESPLUGUES DE
LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat, ...... de ..................... de 2015

REUNITS

D’una part, la senyora Pilar Diaz Romero, alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, assistida pel Secretari General, el Sr. Pedro Carmona Pérez.
D’altra part, el Sr. Josep Ignasi Hornos Vila, amb DNI 38479044K, com a director general
de General Lab, S.A.U., assistit per la Sra. Mònica Aguilar García, sòcia directora
d’Added Value Consulting (AVS).
INTERVENEN

El Sr. Josep Ignasi Hornos Vila, amb DNI 38479044K, en representació, com a Director
General, de GENERAL LAB, S.A.U. amb NIF A59845875 inscrita en el Registre Mercantil
de Barcelona Tom 21.401 Foli 31 Full 21.984 amb domicili a Esplugues de Llobregat,
Carrer Verge de Guadalupe, 18.
La Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, actua
en nom i representació d’aquesta corporació local, d’acord amb la facultat que té
atribuïda per l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat i representació suficient per
subscriure aquest acord i, a aquest efecte,

MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat promou el desenvolupament econòmic de
la ciutat i, concretament, les activitats econòmiques i el teixit empresarial local. Entre els
seus objectius es troba augmentar la riquesa de la seva comunitat mitjançant la
promoció de la cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i les institucions
generadores de coneixement instal·lades dins del seu terme municipal.
Conseqüentment, desitja posar a l’abast dels agents econòmics eines que facilitin una
millor adaptació als reptes dels mercats actuals, treballant en xarxa amb organitzacions i
entitats de diversos àmbits.
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II.- Que GENERAL LAB, S.A.U. és una empresa de serveis dedicada a la realització
d’anàlisis clíniques i a la gestió de laboratoris clínics i d’anatomia patològica. Està
formada per un grup de laboratoris líders en serveis, informació, gestió i realització de
proves diagnòstiques de laboratori. Té com a Missió oferir un servei diagnòstic
responsable, professional i innovador, amb eficiència i qualitat, tant tècnica com humana.
General Lab, S.A.U. vol ser líder a Europa en el sector dels laboratoris clínics i biològics,
i proporcionar als seus clients una atenció i un servei que superi les seves expectatives..
També té com a objectiu ser un equip d’experts i innovar a tots els nivells.
III.- Que ambdues entitats comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar l’activitat
empresarial i econòmica de la ciutat d’Esplugues.
IV.- Que ambdues institucions desitgen signar aquest conveni per tal d’establir acords de
col·laboració dins dels àmbits d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica del municipi i la promoció de la
competitivitat de la zona industrial de La Plana i, en especial, el foment i millora de
l’ocupació a Esplugues.
Pels motius exposats anteriorment,

ACORDEN

1. OBJECTE DEL CONVENI
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i General Lab, S.A.U. signen aquest conveni de
col·laboració amb l’objectiu de promoure una col·laboració en l’àmbit d’Empresa i
Ocupació, especialment en l’aspecte de l’ocupació i formació al municipi d’Esplugues de
Llobregat.
Sense perjudici que es pugui desenvolupar qualsevol altra actuació en el marc d’aquest
conveni, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i General Lab, S.A.U. col·laboraran en
els àmbits que es vagin definint i concertant entre ambdues parts, d’acord amb les
novetats i els aspectes que es considerin convenients.
2. MARC DE COL·LABORACIÓ
Les parts es comprometen a articular les següents mesures per tal d’aconseguir l’objectiu
establert. Per part de General Lab, S.A.U.:
•

Compromís de publicació de totes les demandes d’ocupació de General Lab,
S.A.U. a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Esplugues.

•

Compromís de priorització, en igualtat de mèrits, de les persones residents al
municipi d’Esplugues, per motius d’eficiència.
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•

Compromís de col·laboració efectiva en accions de formació transversal per a
persones usuàries del serveis d’Ocupació i d’Emprenedoria de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, per tal de millorar la seva ocupabilitat, especialment en
matèries d’innovació.

•

Compromís de col·laboració efectiva amb el Institut Severo Ochoa en matèria de
Formació Professional.

•

Compromís de col·laboració en les iniciatives que, en matèria d’Empresa i
Ocupació, desenvolupi l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el futur.

•

Compromís d’aplicació de la Responsabilitat Social Corporativa, especialment en
l’àmbit de les persones amb discapacitat.

De la seva part, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es compromet a:
-

Informar a General Lab, SAU de les iniciatives que desenvolupi l’ajuntament i
puguin ser del seu interès;

-

Tractar de forma diligent i ajustada les demandes presentades per General Lab,
S.A.U, en funció dels perfils disponibles a la Borsa de Treball de l’ajuntament.

3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
General Lab, S.A.U. es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la
informació classificada com a confidencial. Es considerarà Informació Confidencial
qualsevol dada de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o dels seus patrocinats, a la
que General Lab pugui accedir en virtut del present conveni. General Lab, SAU es
compromet a no divulgar aquesta Informació confidencial així com a no publicar-la ni
posar-la a disposició de tercers sense previ consentiment per escrit de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.
Ambdues parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial qualsevol
dada i informació de caràcter personal que tractin en virtut d’aquest conveni i a complir
adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal i el Real Decreto- Ley
1720/2007, de 21 de diciembre, pel que s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
així com en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin dictar en aquesta
matèria.
El desenvolupament i execució del present Conveni no comportarà l’accés per cap de les
parts a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra part.
En cas què, en el desenvolupament d’allò previst en el Conveni, les Parts advertissin la
necessitat d’accedir a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra Part, hauran
necessariament de subscriure per escrit un Acord que reculli els límits i condicions en
què aquest accés es durà a terme, en els termes previstos per la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, així com adoptar quantes mesures de seguretat siguin preceptives a
efectes d’evitar l’alteració, accés o ús indegut de les dades a què cada Part tingués
accés.

3

4. SIGNES DISTINTIUS
L’Ajuntament podrà utilitzar únicament i exclusivament el signes distintius propietat de
General Lab, S.A.U. (en endavant, els signes distintius) amb la finalitat de la seva
incorporació en els documents, suports electrònics o webs, que d’acord amb General
Lab, S.A.U. s’utilitzin a l’objecte del present Conveni.
General Lab, S.A.U. atorga una llicència d’ús sobre els seus “signes distintius” amb la
finalitat exclusiva de la comunicació, difusió i promoció d’aquest Conveni. Aquesta
llicència és exclusiva i intransferible, per a tot el territori espanyol i per un període de
temps igual a la durada del present Conveni.
5. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Les parts es comprometen a fer revisions periòdiques i estableixen un comitè de
seguiment del programa representatiu a parts iguals entre ambdues entitats, per les
persones que es designin per General Lab, SAU i per l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat , que tindrà per objectiu:
-

fer el seguiment de les accions i mesures acordades i desenvolupades;
analitzar les mesures correctives i les millores que siguin necessari implementar i que
assegurin el compliment dels objectius del programa;
avaluar al tancament d’exercici els resultats obtinguts del conveni;
Proposar noves actuacions i iniciatives que, orientades al mateix objectiu del
programa, permetin ampliar i millorar-ne l’impacta.

6. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor el 2 de novembre de 2015 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2016, però es podrà prorrogar automàticament per anys consecutius si cap
de les parts manifesten el contrari amb una antelació de dos mesos.
7. RESCISSIÓ DEL CONVENI
Qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni amb una antelació de dos mesos.
8. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot allò no regulat en el present Conveni, les parts es sotmeten a la legislació vigent
aplicable.
9.ARBITRATGE
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present Conveni, les parts es
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona de l’Associació
catalana per a l’arbitratge, a qui s’encarregarà la designació de l’àrbitre o àrbitres i
l’administració de l’arbitratge. L’arbitratge serà de dret i les parts s’obliguen des d’ara a
l’acompliment de la decisió arbitral.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present contracte, en la ciutat i data
d’encapçalament, per duplicat i a un sol efecte.

Per l’Ajuntament d’Esplugues

Per General Lab, S.A.U.

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa

Josep Ignasi Hornos Vila
Director General de General Lab, SAU

Davant meu
EL SECRETARI

Pedro Carmona Pérez
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