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A CONFEDERACIóN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA
COLEXIO OFICIAT DE PSICOLOXíA DE GAL¡CIA PARA A PROMOCIóN DA XEST¡óN E O
DESENVOLVEMENTO DAS PERSOAS NA CONTORNA TABORAL
ENTRE

i

r\r'i

E

O

o 9 deoutubro de 2019

REUNIDOS

Dunhcr porte, DON ANTONIO FONTENTA RAMIL, mqior de idode, con D.N.l. 32305828M, como

representonte legol, en colidCIde de Presidente do Confederoción de Empresorios de Lo
Coruño, con enderezo en Praza Luis Seoone Torre I Ent, 15008, A Coruño, e C.l.F. G15029960.
DouTrc, DONA M" ROSA ÁtVnnfZ PRADA moior de idade, con DNI 34947079M como
representonte legol, en colidode de DECANA do COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXíA DE
GALICIA con enderezo en rúo Espiñeiro número 10. boixo, CP 15706, Sontiogo de
Compostelo, e C.l.F. Q15002ó58.
Ambos portes recoñécense muluomente con copocidode suficíente poro o outorgomento
do presenle Convenio e, o tol efecto,

MANIFESTAN

Que o Confedercción de Empresorios de Lo Coruño (CEC), en colidade de
orgonizoción representotivo do tecido empresoriol do provincio, ten competencios
recoñecidos poro o opoio e coloboroción con ouTros institucións e entidodes, públicos e
privodos, poro o fomento e promoción do emprendemento, o osesoromento empresoriol e
PRIMEIRO.-

o formoción, entre outros.

o Colexio Oficiol de Psicoloxío de Golicic (COPG) considero de interese o
promoción do emprendemento e o opoio o iniciotivos e octuocións no mcrco do melloro
do xestión empresoriol, en concreto no eido dos modelos orgonizotivos, o xestión do
seguridode e soúde loborol e o xestión de recursos humonos.
SEGUNDO.-.Que

A tol fin, ocordon coioboror en iniciotivos e proxectos que fomenlen o emprego, opoien o
tecido empresoriol e contribúon oo desenvolvemento socioeconómico do provincio.

Que, dodo o concorrencio dos obxectivos que perseguen, ombos os dúcs
entidades oposÌon decididomente polo coloboroción co propósÌto de mellorcr o
cumprimenlo dos seus respectivos fins e funcións e, en especiol, cqueles que fogcn posible o
forne,rlo, tr ¡:roi-,ioción e o desenvolvemeiilo de proxectos empresoriois no nosc conTorncl.
TERCEIRO.-
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DESENVOLVEMENTO DAS PERSOAS NA CONTORNA LABORAL

A Coruño,

o 9 de oufubro de 2019

REUNIDOS

Dunho porte, DON ANIONIO FONTENTA RAMII, moior de idode, con D.N.l. 32305828M, como
representonte legol, en colidode de Presidente do Confederoción de Empresorios de Lo
Coruño, con enderezo en Prozo Luis Seoone Torre I Ent, 15008, A Coruño, e C.l.F. Gl5029960.

Doutro, DONA Mo ROSA ÁtVln¡Z PRADA moior de idode. con DNI 34947079M como
representonte legol, en colidode de DECANA do COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXíA DE
GALICIA con enderezo en rúo Espiñeiro número 10, boixo, CP 15706, Sontiogo de
Compostelo, e C.l.F. Q15002ó58.
Ambos portes recoñécense mutuomente con copocidode suficiente poro o outorgomento
do presente Convenio e, o tol efecto,

MANIFESTAN

Que o Confederoción de Empresorios de Lo Coruño (CEC), en colidode de
orgonizoción representotivo do tecido empresoriol do provincio, ten competencios
recoñecidos poro o opoio e coloboroción con outros institucións e entidodes, públicos e
privodos, poro o fomento e promoción do emprendemento, o osesoromento empresoriol e
PRIMEIRO.-

o formoción, entre outros.

o Colexio Oficiol de Psicoloxío de Golicio (COPG) considero de interese o
promoción do emprendemento e o opoio o iniciotivos e octuocións no morco do melloro
do xestión empresoriol, en concreto no eido dos modelos orgonizotivos, o xesfión do
seguridode e soúde loborol e o xestión de recursos humonos.
SEGUNDO.-.Que

A tol fin, ocordon coloboror en iniciotivos e proxectos que fomenten o emprego, opoien o
tecido empresoriol e contribúon oo desenvolvemento socioeconómico do provincio.

Que. dodo o concorrencio dos obxectivos que perseguen, ombos os dúos
entidqdes oposton decididomente polo coloboroción co propósito de melloror o
cumprimento dos seus respectivos fins e funcións e, en especiol, oqueles que fogon posible o
fomento, o promoción e o desenvolvemento de proxectos empresoriois no noso contorno.

TERCEIRO.-
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Polo exposto, formolizon este convenio con orronxo ós seguintes
CLÁUSUtAS
PRIMEIRA.-

O presente CONVENIO ten por obxecto estoblecer un morco específico de

coloboroción que regule os relocións entre o CEC e o COPG poro o promoción do
emprendemento, do osesoromenfo técnico oo tecido empresoriol e o formoción, nos
ómbitos de octuoción de ombos entidodes.
CONVENIO obrigo ós portes osinontes
coloboroción poro conseguir o mellor logro dos fins perseguidos.

SEGUNDA.-

TERCEIRA.-

O presente

o prestor o odecuodo

A CEC, comprométese o ochegor os recursos moteriois, técnicos e humonos

dependentes do súo orgonizqción. e o reolizor os seguintes octuocións:

o)

Reolizor octividodes de informoción, osesoromento e formoción,
encomiñodos ó melloro do cuolificoción profesionole empresoriol.

b)

Atender individuolmente ós persoos que osío soliciten, coo finolidode de fomentor o
outoemprego, con especiol otención oos coleclivos con dificultodes de occeso oo
mundo loborol ou en situocións de risco de exclusión sociol.

c)

Reolizor chorlos informotivos sobre o emprendemento en porticulor e o xestión
empresoriol en xerol, poro mosiror ós persoos destinotorios oqueles coñeceme
concretos e necesorios sobre o constitución, funcionomento e orgonizoción du
empreso.

d)

lmportir sesións de orientoción dirixidos ós persoos inferesodos no creoción e posto en
morcho do súo propio empreso. co fin de occeder oo mercodo loborol ou melloror
os súos condicións nel.

e) Contribuír ó

e

dinomizoción deste convenio,
implementoción e oproveitomento do mesmo.

f)

difusión

que

voion

poro unho correcto

Colquero outro octividode, que no liño dos onteriores e como complemento dos
mesmos, puidese conlribuír o unho melloro do tecido empresoriol.

CUARTA.-

O COPG comprométese o ochegor os recursos moteriois, técnicos e humonos

dependentes do súo orgonizoción, e o reolizor os seguintes octuociÓns:

o) Poñer en volor, condo reolice ociividodes de informoción, osesoromento
formoción. que voion encomiñodos o melloro do cuolificoción profesionol

e
e

empresoriol doquelos persoos que opten por outoempregorse.

dos e dos profesionois do Psicoloxío, e do Psicoloxío do
Trobollo e dos Orgonizocións en porticulor, oo ómbito empresoriol e orgonizocionol.

b) Promover o contribución
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Proporcionor osesoromento no deseño de progromos de informoción e formoción
relocionodos coo xestión empresoriol, o prevención de riscos loborois, o xerencio de
recursos humonos e colquero outro relolivo oo ómbito de competencio do Psicoloxío,
e do Psicoloxío do Trobollo e dos Orgonizocións en porticulor.

d) Orgonizor octividodes de orientoción socioloborol dirixidos ó melloro dos
competencios poro o procuro de emprego e o desenvolvemento de iniciotivos
emprendedoros.

e) ldenlificor boos prócticos no xestión de persoos nos orgonizocións, porticulormente,
entre oquelos que potencien o dimensión psicolóxico do trobollo.

f)

Contribuír

ó

difusión e dinomizoción deste convenio, poro unho correcfo

implementoción e oproveitomenlo do mesmo.

g)

Colquero outro octividode, que no liño dos onteriores e como complemento dos
mesmos, puidese contribuír o unho efectivo inserción no mundo loborol de colquero
persoo en Golicio.

e o COPG comprométense o monter periodicomente reunións, co fin de
focilitor o reloción e coloboroción entre ombos. resolver os posibles problemos que poidon
xurdir no execución do presente CONVENIO e impulsor o moteriolizoción efectivo do seu
contido.
QUINTA.- A CEC

O presente ACORDO entroró en vigor o dío seguinte Ó súo firmo e ferÓ unho
duroción dun ono o contor desde eso doto, pronogóndose iocitomente por períodos de
iguol duroción, solvo que sexo denunciodo por colquero dos portes, monifestondo o sÚo
vontode de resolvelo con dous meses de onteloción ó doto de terminoción do prozo
SEXTA.-

iniciolmente poctodo ou de colquero dos sÚos prórrogos.

oceptoción de todo o expresodo, ombos eniidodes osinon o
presente convenio, por duplicodo.
En probo de conformidode e

Polo COPG

Polo CEC

omil

An

idente

Álvorez Prodo
Decono
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