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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I LABDOO.ORG 2019 

 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès de conformitat amb 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 De gener de 2019. 

I de l’altra part, el Sr. Jordi Ros Giralt, fundador i president de LABDOO.ORG, amb NIF núm. 

G66497066, (Montserrat Roig 5, 4C1, 08720 Vilafranca del Penedès), ambdues parts es 
reconeixen mútuament capacitades per actuar en la representació que cadascuna ostenta i a tal 
efecte. 
 
 

EXPOSEN 
 

1. Que Labdoo.org és una associació col·laborativa sense ànim de lucre que permet fer 
arribar portàtils en desús carregats amb aplicacions educatives a escoles d'arreu del 
món, de manera distribuïda i sense generar emissions de CO2 addicionals al planeta. 
Des de la seva fundació i gràcies a la col·laboració de milers de persones, la plataforma 
humanitària Labdoo ha anat creixent, actualment servint portàtils a més de 1400 escoles 
en més de 125 països, disposant de més de 260 hubs operatius repartits en els 5 
continents i beneficiant a més de 460.000 estudiants d'arreu del món.  A Vilafranca 
existeixen 10 hubs Labdoo, d’un total de més de 25 hubs a Catalunya, formats molts 
d'ells per estudiants d’ESO que fan les tasques de sanejament d’ordinadors portàtils en 
desús. 

2. Que la plataforma humanitària Labdoo proporciona una manera col·laborativa i sense 
cap cost (ni econòmic ni mediambiental) de sanejar els portàtils en desús, instal·lant-los 
aplicacions educatives lliures d'alta qualitat, i de fer-los arribar a través de viatgers a les 
escoles mes necessitades del planeta. Aquest procés es pot seguir de manera 
transparent i oberta ja que tota la informació s'organitza dins la xarxa social humanitària 
i col·laborativa Labdoo a través d'un numero únic de seguiment de 9 dígits i un codi QR 
assignat a cada portàtil. 

3. Que, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, acorden subscriure un 
conveni de cooperació d’acord amb les següents 

 
 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA: El present conveni té per objecte trencar la fractura digital i reduir les deixalles 
electròniques. Cada any el món compra més de 500 milions de portàtils i tauletes, gran part dels 
quals encara funcionen, però degut a la innovació i als mercats tecnològics, són reemplaçats per 
altres més avançats. Alhora hi ha una gran part de la ciutadania  del món que degut a barreres 
econòmiques no es poden connectar a Internet ni gaudir dels avantatges educatius que 
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proporciona. Labdoo té com a objectiu redistribuir aquests portàtils en desús perquè es puguin 
fer servir per altres usuaris/es en comunitats econòmicament menys desenvolupades. 
 
 
SEGONA: Labdoo es compromet a donar continuïtat als Hubs de recollida (punt d’entrega de 
portàtils) a l’escorxador de Vilafranca, a la Biblioteca Torras i Bages i a  l’Espai Jove La Nau, fet 
que dona presència dins la plataforma Labdoo i permet gestionar l’inventari de portàtils rebuts. 
Així mateix proporcionarà accés a la Plataforma Labdoo i a totes les seves eines per dur a terme 
la gestió de l'inventari de portàtils i escoles receptores i el contacte amb els punts de 
sanejament de manera transparent i col·laborativa.  
Per dur-ho a terme, si s’escau, formarà a les persones responsables dels Hubs de l’Escorxador i 
de l’Espai Jove La Nau de Vilafranca del Penedès, com dur a terme el procés d’etiquetatge de 
cada portàtil dins de la plataforma Labdoo. 
 
TERCERA: Labdoo es compromet a donar a conèixer als Vilatans el seu projecte i funcionament 
del procés de recollida, sanejament i entrega de portàtils en desús a escoles més necessitades, a 
través de xerrades informatives, sent un mínim d'una per curs lectiu. Així mateix l’Ajuntament 
de Vilafranca donarà a conèixer les seves iniciatives a través dels mitjans de comunicació locals. 
 
QUARTA: L’Ajuntament de Vilafranca, es compromet a informar i donar a conèixer el projecte 
de Labdoo a totes les entitats i ONG’s que integren la Comissió de Solidaritat i Cooperació, com 
a possibles aliades per a participar del projecte. 
 
CINQUENA: L’Ajuntament de Vilafranca, es compromet a rebre els portàtils en desús dels 
Vilatans, realitzar el seu etiquetatge i assignar-los al hub de l’Escorxador i a l’Espai Jove La Nau. 
Així mateix entregarà els portàtils etiquetats a estudiants dels hubs Labdoo de Vilafranca 
(actualment les escoles Vedruna Sant Elies, Montagut, Sant Josep, Institut Alt Penedès i Eugeni 
d’Ors) responsables de fer-ne el sanejament i instal·lar el programari educatiu, així mateix l’Espai 
Jove La Nau s’incorporarà com un responsable més de sanejament al llarg del 2019.  
L’Ajuntament de Vilafranca proporcionarà el material necessari pel seu correcte registre i 
etiquetatge així com, ordinador, impressora, fulls blancs, cinta adhesiva transparent i un armari 
segur amb clau per tal de guardar-hi els portàtils. El control d’aquest etiquetatge i material anirà 
a càrrec d’un/a conserge de l’escorxador i de les persones responsables delegades a l’ Espai Jove 
La Nau de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
SISENA: Els i les estudiants dels hubs Labdoo de Vilafranca aniran periòdicament a buscar els 
portàtils per assegurar que no s’acumulin al hubs habilitats. En el suposat cas que cap dels 
estudiants pugui anar a buscar portàtils i s’estigui a punt  d’excedir la capacitat dels Hubs, 
voluntaris del hub Centre de Vilafranca aniran a buscar els portàtils. Aquests voluntaris es 
comprometen a estar sempre disponibles per a la recollida de portàtils com a pla alternatiu. 
En cap cas es deixarà que els portàtils s’acumulin per damunt de la capacitat 
d’emmagatzematge donades per l’armari on es guarden els portàtils. 
 
SETENA: Els portàtils recollits per al Projecte Labdoo hauran de complir dos requisits: hauran de 
funcionar (s'hauran de poder engegar i mostrar un funcionament normal) i  hauran de tenir un 
mínim de 750MB de memòria RAM. Si el portàtil no compleix algun d'aquests dos requeriments, 
el hub no podrà acceptar la donació i a canvi s’aconsellarà al donant dur el portàtil a la 
deixalleria per fer-ne el reciclatge seguint el procediment recomanat per l'Ajuntament de 
Vilafranca. 
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VUITENA: El període de vigència d’aquest conveni s’iniciarà amb la signatura del present 
document i finalitzarà el 31 de desembre de 2019. 
 
NOVENA: Seran causes de resolució del present conveni: 
 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sortides 

de circumstàncies imprevistes 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent 

 
DESENA: Serà condició indispensable per a l’entitat el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, i del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. El fet d’incomplir-ho podrà ser motiu de revocació de l’ajut atorgat per 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
ONCENA: Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic i serà objecte de publicació 
en el portal web municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de 
publicitat a tots els efectes. 
 
Mostrant les dues parts a dalt representades la seva conformitat amb les clàusules exposades, 
signen aquest conveni, per triplicat, en el lloc i la data expressats en el seu encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 

Per Labdoo.org 
 
 
 
 
 

Jordi Ros Giralt 
President de Labdoo.org 

Per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
 
 
 
 

Sr. Pere Regull i Riba 
Alcalde de Vilafranca del Penedès 

 
 
Vilafranca del Penedès,   de         de        2019 
 
 
 
 

 


