
 

 
 
 

PRINCIPIS BÀSICS D’ACTUACIÓ DELS PROVEÏDORS DE 
“PROCORNELLÀ” 

 
 
 

L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A., (en 
endavant, “PROCORNELLÀ”), compromesa amb el compliment de la legalitat, compta amb un Codi 
de Conducta dirigit a garantir el comportament íntegre, professional, amb vocació de servei i 
transparència de tots els seus col·laboradors en el desenvolupament de la seva activitat i en les 
relacions i interaccions amb l’entorn en general. 

 
PROCORNELLÀ és conscient de la importància que els seus proveïdors estiguin compromesos amb 
els mateixos principis que es recullen en el referit Codi, sent els seus principis bàsics els que es 
recullen a continuació: 

 
1.  Acompliment de les normes i legislació en el desenvolupament de la seva activitat 

professional. 
2.  PROCORNELLÀ no accepta cap mena de corrupció, extorsió o apropiació indeguda, ni 

qualsevol recompensa directa o indirecta pels seus empleats. 
3.   Respecte a les persones fomentant la igualtat d’oportunitats i evitant qualsevol discriminació 

per raó de raça, color, sexe, discapacitat, orientació sexual, ideològica, etc. 
4.   PROCORNELLÀ rebutja qualsevol manifestació de violència, d’abús físic sexual, psicològic, 

moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball i qualssevol altres conductes intimidatòries o 
ofensives per als drets personals dels seus empleats i està compromesa  en evitar qualsevol 
tipus de discriminació (perjudici, assetjament, mobbing) i facilitar un tractament respectuós i 
de col·laboració. 

5.   Protecció de la Propietat Intel·lectual i Industrial pròpia y aliena. 
6.   Principi de màxima transparència i Imparcialitat, a través de procediments clars, 

transparents, de confiança i no discriminants, sostenibles i imparcials, prohibint-se la 
realització de pràctiques que puguin considerar-se irregulars. 

7.   S’ha d’evitar qualsevol conflicte d’interès, influència o favoritisme entre PROCORNELLÀ i els 
seus proveïdors, regint-se per criteris objectius. 

8.   Las relaciones amb les Administracions Públiques i autoritats es plantejaran sempre sota el 
principi de màxima transparència. 

9.   Respectar les regles del dret de la competència, promovent la competència lleial i equitativa 
i en general qualsevol pràctica injusta que afecti a l’exercici de lliure competència. 

10. Prendre les mesures necessàries per la prevenció del blanqueig de capitals i de irregularitats 
en els pagaments. 

11. Qualsevol informació facilitada per PROCORNELLÀ als proveïdors haurà de considerar-se 
com informació confidencial, quedant totalment prohibida la seva divulgació a tercers llevat 
consentiment dels interessats. 

12. Les dades personals facilitades per PROCORNELLÀ seran utilitzades únicament conforme les 
instruccions dictades per aquesta, i no s’aplicaran ni utilitzaran amb un fi diferent al 
estrictament necessari per a la prestació de serveis contractats. 

13. Acompliment estricte de la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut en el treball, 
així com les regulacions nacionals o internacionals inclòs els Convenis Fonamentals de la OIT, 
la Declaració de Drets Humans de les Nacions Unides i normes i estàndards sobre protecció 
dels treballadors. 

14. Respecte i preservació del medi ambient, complint els estàndards establerts a la normativa 
mediambiental. 


