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ACORD SOCIAL PER A LA PROMOCIÓ DE L'AIC A L'HOSPITALET
DE LLOBREGA T

Les organitzacions de L'Hospitalet de Llobregat - l'Associació Empresarial de
L'Hospitalet i Baix Llobregat i els sindicats CCOO de Catalunya i Unió General de
Treballadors de Catalunya -, reunides a la ciutat de L'Hospitalet,

MANIFESTEN:

1. Les nostres organitzacions han signat l'Acord interprofessional de Catalunya 2015-
2017 (AICL que tots valorem com un document important per garantir els
necessaris acords que permetin desenvolupar els marcs de relacions laborals, tant
a escala territorial com sectorial, en la perspectiva d'assegurar, d'una banda, la
sostenibilitat económica, ambiental i territorial de les empreses i els sectors
productius, l, de I'altra, I'estabilitat i la qualitat de I'ocupació.

2. És un acord que estableix que el seu desenvolupament pertany als ámbits de la

negociació col·lectiva sectorial i d' empresa, i als pactes o acords entre les parts
empresarials, d'una banda, i sindicals, de I'altra.

Per tot aixó,

3. Els signants considerem que les recomanacions establertes en aquest acord
coadjuvaran a orientar empreses i treballadors i treballadores i els seus
representants en nombroses rnateries per assolir un marc de relacions laborals
competitiu i de qualitat.

4. En aquest sentit, és voluntat de les organitzacions anteriorment esmentades
assentar les bases d'extensió de coneixement deis continguts per assolir els
acords que possibilitin les grans línies de treball acordades en el marc de l'AIC i
tinguin la seva repercussió positiva a la ciutat de L'Hospitalet de manera específica
i concreta.



ACORDEN:

1. Dissenyar, mentre duri aquest acord, seminaris i debats - a escala local - de
divulgació i sensibilització respecte als valors de l' AIC, les seves utilitats en l'ambit
territorial i els seus continguts en els marcs de la concertació local.

2. Comprometre's al fet que les organitzacions signants comuniquin a les seves
empreses associades i a la representació sindical - en les quals les relacions
laborals no siguin regulades per conveni sectorial - la importancia d'incloure, als
seus acords, pactes o convenis d'empresa, la cláusula de sotmetiment als
procediments del Tribunal Laboral de Catalunya.

3. Promoure models de gestió sostenibles que ajudin les organitzacions empresarials
i sindicals a ser més competitives i que aquestes, alhora, puguin fomentar el
coneixement de bones practiques i la cultura de la responsabilitat social
corporativa (RSCLdins el seu teixit associatiu, tot comptant en tot moment amb la
participació deis treballadors i treballadores. Per aixo, cal disposar d'un entorn
propici per desenvolupar accions de RSCque millorin la competitivitat empresarial
i permetin gestionar els impactes que determinades accions tenen en la societat,
la qual cosa esdevé un pas fonamental per tenir en compte. Alhora, cal prestar
atenció al teixit empresarial que ens envolta, donant flexibilitat perque les
empreses puguin innovar i desenvolupar la RSC d'acord amb les seves
particularitats.

4. Establir mesures per a la igualtat efectiva de dones i homes que prevegin el
respecte a la igualtat i la no-discriminació pel que fa a la selecció i contractació, la
classificació professional i la valoració de lIocs de treball, el sistema de
remuneració i I'estructura salarial, la promoció en el treball, la formació
professional, la conciliació de la vida personal i la laboral, i I'avaluació de riscos
laborals tenint en compte la perspectiva de genere.

Les organitzacions signants coincidim a destacar la rellevancia cabdal de la
flexibilitat pactada en les diverses vessants i condicions de les relacions laborals,
per dotar les empreses d'un marc adequat per adaptar-se a les demandes que ha
de complir quan sigui necessari, de tal manera que l'existencía de mecanismes
flexibilitzadors de les relacions laborals ha de permetre a les empreses disposar de
la necessáría capacitat d'adaptació en un context ' mic en constant canvi, en

mercats més oberts, amb la implantació 'innovacio tecnologiques més

immediates, amb fluctuauc tants de a de e la fa imprevisible, .
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amb fenornens imparables com la internacionalització

económica.

la globalització

L'objectiu és I'assoliment d'empreses més competitives i viables, amb capacitat de
gestionar-se eficientment i, en definitiva, utilitzar les mesures de flexibilitat
interna abans d'acudir a ajustos externs i traurnatics.

6. Les parts que subscriuen aquest acord analitzaran les iniciatives que es considerin
adequades en relació amb la mobilitat als centres de treball, en el marc del que
disposa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya.
Les organitzacions signants formularan rnetodes i instruments per a I'avaluació de
la mobilitat de les persones treballadores entre la seva residencia i el seu Iloc de
treball, així com les possibles mesures destinades a millorar la seguretat deis
desplacarnents i l'eficácia deis mitjans de transporto Es tractaran especialment les

mesures que cal adoptar en cas de modificacions importants deis fluxos de
desplacarnents causats per canvis en I'organització del treball.

7. Les parts signants defensaran un marc legislatiu estable i adaptat a la realitat

territorial de L'Hospitalet de Llobregat, per tal de fer possible la continuitat de les
activitats existents i el desenvolupament industrial futur en les millors condicions
ambientals possibles tecnicarnent i económica. De manera particular, es vetllara
perque es garanteixi una gradualitat adequada en el temps i respectuosa amb el
medi ambient, en I'aplicació deis nous requisits ambientals.

5'estudiaran mesures destinades a millorar la seguretat durant els desplacarnents
deis treballadors i treballadores, la reducció d'impactes ambientals i I'optimització
deis mitjans de transport utilitzats. També s'estudiaran les possibles mancances
en les diferents modalitats de transports públics per tal de dur a terme de forma
conjunta accions davant de l'Administració tendents a pal·liar les necessitats deis
treballadors i treballadores i de les empreses de la ciutat.

8. Les organitzacions signants adquirim el compromís de promoure el coneixement
del sistema de formació i qualificació professionals, vinculat a cadascuna d'elles, i
les accions de difusió i informació, més generals, a les empreses i les person
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treballadores.

9. Establir canals locals, entre les tres organitzacions signants, de contacte, consulta,
debat i assessorament, mitjancant la constitució d'una comissió de coordinació
del pacte, amb la finalitat d'atendre, se e que . ui possible i des de la
instancia local, I'aplicació deis acords de l'AIC que tinguin un substr
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especialment local, canali zant les es -¡;-.. dicals en rnatefs
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negociació col-lectiva, en el suposit sindical, federacions sectorials, amb I'objectiu
que la proximitat territorial permeti cooperar al desenvolupament de l'Ale.

10. Presentar aquest acord a l'Administració local de la nostra ciutat amb l' objecte
d'instar-Ia a col·laborar amb aquesta iniciativa deis agents socials.

11. La durada d'aquest acord se circumscriu a la durada de l'AIC a Catalunya,
novembre de 2017.

Signen aquest acorc 'a la ciutat de L'Hospitalet, el 18 de juliol del 2016, a les 18 hores,
al Palauet de Can

Joaquim Gay de Montella Ferrer-Vidal

President de Foment del Treball
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de L'Hospitalet

M. Helena de Felipe Lehtonen

Presidenta de Fepime

Vicepresident ir d' AEBALL Directora General d' AEBALL


