
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE MILMANS ASSESSORIA SCCLP, AURORA SCCL, LA CIUTAT
INVISIBLE SCCL, SOM GESTIÓ SCCL I L’EIXIDA DEL TELER SCCL.

REUNITS:
Sabadell, a 21 de juny de 2021

REUNITS:

MILMANS ASSESSORIA SCCLP,  amb CIF  F55765499 i domiciliada al carrer  Carnisseria, 9 1r de
Valls  (43800),  representada  per  Mario  González  Díaz,  amb  DNI  39403154-Z,  en  qualitat  de
president del consell rector i

Auroracoop SCCL, amb CIF F67480608 i domicili al carrer Anselm Clave, 2 3r 6a, representada per
ELOI MONTERO COMAS, amb DNI 47790987T en qualitat de president del consell rector.

La Ciutat Invisible SCCL, amb CIF F63851430 i amb seu social al carrer d’en Blanco, 69, Baixos, de
Barcelona (08014), representada per Elba Mansilla Salas, amb DNI 43537401-B, en qualitat de
presidenta del consell rector i

Som  Gestió  SCCL,  amb  CIF  F66982265  i  domiciliada  al  carrer  Riu  LLobregat  47,  el  Prat  de
Llobregat,  representada  per  DAVID  VINAGRE  AGUILAR,  amb  DN  36984944R,  en  qualitat  de
presidenta del consell rector i

L’Eixida del Teler SCCL, amb CIF F67624270 i domiciliada al carrer Sant Pere, 4, 08210 Barberà
del Vallès, representada per Xavi Ibars, amb DNI 34743064T, en qualitat de president del consell
rector.

Les  cinc parts declaren estar especialment facultades per aquest atorgament i  es reconeixen
capacitat legal suficient per aquest acte i

MANIFESTEN:

Que des de fa uns anys, el mapa de Catalunya ha vist sorgir diferents projectes de gestories i
consultories  sota  la  forma  cooperativa.  L’extensió  i  creixement  quantitatiu  i  qualitatiu  del
cooperativisme al nostre país ha comportat, també, el naixement de cooperatives que, des de la
professionalitat i el coneixement del sector, actuen com a proveïdores de serveis d’aquest àmbit
incipient.

Que  Coopgestió, és una  xarxa de gestories cooperatives de proximitat que treballem des de la
intercooperació i per transformar els nostres territoris. 

Que l’objectiu de Coopgestió, d’aquestes gestories i assessories és la de poder acompanyar a
projectes de l’economia social i solidària des del moment del seu naixement, passant per la seva
consolidació  en  l’activitat  com  en  els  processos  de  creixement  o  de  dificultats  que  puguin
travessar. Però aquest acompanyament vol separar-se del tracte convencional que les gestories
tenen amb els i les seves clients, i integra una voluntat política de fer que els projectes s’enxarxin



amb d’altres d’existents, siguin del seu sector o del seu territori proper, des de la convicció que
és necessari intervenir en els circuits socioeconòmics dels nostres territoris per posar les bases
per una transformació social vers l’equitat i la justícia social.

Que lluny de la pretensió de creixement vertical o d’expansió territorial, que sovint comporta la
pèrdua  de  les  relacions  més  capil·lars,  els  nostres  projectes  cerquen  treballar  des  de  la
proximitat, la coneixença mútua, l’empatia i la corresponsabilitat en l’esdevenir dels projectes
que acompanyem. Perquè aquests són els pilars de la cooperació social i econòmica, i el que ha
de permetre que l’economia social  i  solidària, més enllà dels indicadors macro, es consolidi i
proliferi als nostres territoris, que s’arribin a articular pols o ecosistemes cooperatius locals. El
papers de les gestories en aquest tipus de processos ha estat històricament central, en tant que
espais de confluència de projectes diversos.

Que  les  cooperatives que formem part  de Coopgestió, som projectes  de  l’economia  social  i
cooperativa,  de  base  horitzontal  i  amb  voluntat  transformadora,  especialitzats  en  aquells
aspectes  centrals  pels  projectes  de  l’economia  social,  i  coneixedors  dels  reptes,  febleses  i
amenaces que tenen, però també de les seves potencialitats i del seu efecte multiplicador, i ens
comprometem amb ells des de la proximitat però també des del desig i la voluntat d’aprofundir i
esperonar aquells processos que impliquin la transformació de les condicions materials de la vida
de les persones i dels territoris.

Que l’objecte de Coopgestió, és la intercooperació entre nosaltres perquè n’estem segures que
des d’aquests processos es poden assolir objectius més ambiciosos en termes de transformació,
però  també  perquè  aquesta  intercooperació  ens  permet  col·laborar  des  de  les  nostres
respectives experteses per posar aquest coneixement i experiència al servei dels projectes que
acompanyem des de cadascun dels nostres territoris, així com consolidar eines i serveis que han
de millorar tant el nostre funcionament i tracte amb les nostres clients com han de permetre que
els projectes als quals acompanyem trobin les majors facilitats per relacionar-se amb nosaltres i
que tinguin a la seva disposició informació i formació de qualitat.

Que  les cinc cooperatives i aquelles que s’hi puguin incorporar en el futur, tenen voluntat de
trobar vies de col·laboració que els permetin avançar en diferents àmbits de treball per la qual
cosa es comprometen a l’acompliment d’aquest conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un acord d’intercooperació que reguli:

o Formes d’intercooperació.

o Entrada i sortida de noves sòcies.

o Drets i deures de les sòcies de Xicoia.

Segona.- Acords inicials
o Totes les cooperatives sòcies de Coopgestió, vetllen pel bon funcionament i

transparència,  tant  de  la  mateixa  xarxa  com de  les  cooperatives  que  la
conformen.



o Els clients amb els que arriben les cooperatives fundadores de Coopgestió
romandran a la mateixa cooperativa sense aplicar el precepte posterior.

o Un cop finalitzada la part de constitució d’un projecte, client, que ha sigut
derivat per sector, aquest tornarà a la gestoria corresponent al territori del
projecte, client.

o Els  grups  de  treball  de  Coopgestió  en  el  moment  de  la  firma  d’aquest
conveni són els següents, cal tenir en compte que aquests grups de treball
poden  ser,  suprimits,  modificats  o  ampliats  a  l’assemblea  estratègica
general  anualment,  descrita  a  la  clàusula  vuitena,  en  la  que  hauran  de
presentar un pressupost detallat per tal de desenvolupar les seves funcions:
- Comissió social: aquest grup desenvoluparà la funció de benvinguda i

avaluació  de  les  noves  cooperatives  a  través  del  qüestionari incial.
També realitzarà l’acompanyament de les noves cooperatives durant el
període de prova descrit a les clàusules cinquena i sisena.

- Manteniment de l’eina: aquest grup executarà el desenvolupament de
la fase beta de l’eina i manteniment i contacte amb les programadores. 

- Comunicació: les funcions d’aquest grup queden per definir en el grup
de treball i aprovació a l’assemblea estratègica anual.

- Formacions: les funcions d’aquest grup queden per definir en el grup de
treball i aprovació a l’assemblea estratègica anual.

o Carta de preus A concretar a l’inici de l’activitat 
o Carta de principis A concretar a l’inici de l’activitat
o Queda  formalitzada  la  voluntat  d’establir  un  vincle  constituït  en  forma

d’associació.
o Aquests acords s’acabaran concretant en un règim intern

Tercera.- El present conveni formalitza el projecte d’intercooperació entre les cinc cooperatives.
Prioritzem ser referents al nostre territori per sobre de l’especialització en sectors concrets, i ho
desenvoluparem sota els següents preceptes:

o Generarem projectes de referència a territoris on detectem que no n’hi ha.
o Prioritzarem formar-nos i especialitzar-nos en aquells projectes cooperatius

que detectem que agafaran més rellevància.
o Realitzarem formacions creuades i/o  formacions comuns entre les sòcies

per donar-nos suport tècnic especialitzat.
o Desenvoluparem eines i recursos que millorin les activitats de cadascuna de

les cooperatives sòcies.
o Prioritzarem donar resposta a tots els projectes del territori.
o Anualment  realitzarem  una  assemblea  estratègica  general,  descrita  a  la

clàusula  vuitena,  la  segona  quinzena  de  setembre,  entre  les  cinc
cooperatives sotasignants i posteriorment amb les cooperatives que hagin
entrat de nou com a sòcies, per detectar nous sectors o territoris.



Quarta.- La  intercooperació  a  Coopgestió  es  donarà  a  través  dels  següents  serveis
intercooperació:

o L’eina digital desenvolupada a través del programa Singulars, i que ha de ser
una eina basada en codi lliure i compartida entre totes les entitats membres
de cara a facilitar, dinamitzar, unificar i simplificar les relacions de cadascuna
de les cooperatives gestories amb les seves entitats clients es regirà segons
els següents preceptes:

- Tots els serveis de l’eina digital són per totes les cooperatives sòcies de
la xarxa i els clients de les respectives gestories.

- L’eina  és  gratuïta  per  les  cinc  cooperatives fundadores  de la  xarxa  i
sotasignants d’aquest conveni. 

- El cost de l’eina no s’assumirà de forma directa des dels clients de les
gestories sòcies de la xarxa.

- No es vendrà l’eina fora de les sòcies.

o El repositori de documentació, que ha de ser un espai compartit a través de
l’eina digital per totes les entitats membres on trobar documentació que
sigui útil pel desenvolupament dels seus serveis i per la millora professional
de les persones que conformen les gestories, així com per donar un servei
de major qualitat a les clients, es regirà segons els següents preceptes:
- Tots  els  serveis  del  repositori  de  documentació  són  per  totes  les

cooperatives sòcies de la xarxa. No hi tenen accés els clients.
- El repositori és gratuït per les cinc cooperatives fundadores de la xarxa i

sotasignants d’aquest conveni.
- No es vendrà el repositori fora de les sòcies.

o Les càpsules formatives, que han de servir per consolidar i donar expertesa al
grup de cooperatives fundadores i a totes aquelles que se sumin a l’equip i
tenen l’objectiu d’aplicar  i  compartir  els  coneixements  per  poder  llegir  el
context socioeconòmic territorial i poder donar un acompanyament integral i
de qualitat als projectes de l’ESS.  Es regiran segons els següents preceptes:
- Les  càpsules  formatives  són  per  totes  les  cooperatives  de  la  xarxa.

Tenen caràcter de formació a formadores. No hi tenen accés els clients.
- Les càpsules formatives inicials per les cinc cooperatives fundadores de

la xarxa i sotasignants d’aquest conveni, resten repartides i dividides a
partir del projecte singulars.

- No es vendran les càpsules formatives fora de les sòcies.
- Les formacions anuals es definiran a la reunió estratègica descrita a la

clàusula setena.



Cinquena.-  Per tal que noves cooperatives més enllà de les cinc cooperatives fundadores que
sotasignen aquest conveni, puguin entrar a Coopgestió, caldrà que realitzin el següent itinerari:

o Passar el qüestionari de la comissió social.
o Subscriure la carta de principis.
o Subscriure la carta de serveis i preus.
o Un cop passat el cribratge l’entitat entra en període de prova durant mig any.

Sisena.- Les cooperatives en període de prova es regiran sota els següents drets i deures:

DRETS
o Adquirir  totes  les  eines  d’intercooperació  descrites  a  la  clàusula  tercera

segons preu.
o Assistència a les assemblees sense vot.
o Demanar la finalització del període de prova i la seva incorporació a la xarxa.

DEURES
o Abonar la quota inicial.
o Abonar la quota de sòcies.
o Abonar la quota de serveis.
o Participació a l’espai compartit amb les sòcies fundadores.
o Participació a un grup de treball.

Setena.- Les cooperatives sòcies de la xarxa es regiran sota els següents drets i deures:

DRETS
o Adquirir totes les eines d’intercooperació descrites en la clàusula tercera en

ple dret.
o Assistència, veu i vot a les assemblees.
o Demanar la baixa de la cooperativa com a membre de la xarxa.

DEURES
o Abonar la quota de sòcies.
o Abonar la quota de serveis.
o Participació a un grup de treball.
o Participació a la comissió social i acompanyaments.
o Proactivitat.
o Vetllar pel compliment de l’ideari.
o No utilitzar els béns comuns pel lucre particular.

Vuitena.- Anualment es realitzarà, la segona quinzena de setembre, una assemblea estratègica
general en la que es definiran les línies polítiques i estratègiques anuals. En aquesta trobada i
assistiran totes  les sòcies  i  les  cooperatives en període de prova cadascuna amb els  drets
definits a les clàusules cinquena i sisena. Les tasques de secretaria i coordinació recauran a una
de les cooperatives sòcies de Coopgestió i es decidirà de forma anual a l’assemblea estratègica
general prèvia presentació de pressupost.



Novena.-  Les  cooperatives  es  comprometen  a  fer  difusió  de  la  signatura  i  els  continguts
d’aquest acord en els termes que, de forma consensuada, acordin.

Desena.- Aquest conveni tindrà validesa mentre les parts no manifestin la seva disconformitat.
En cas de fer-ho, caldrà informar-ne amb tres mesos d’antelació. Posteriorment la cooperativa
disposarà de tres mesos per tal d’esborrar el seu repositori d’informació.

Onzena.-  Qualsevol  litigi  o discrepància sorgida en el  desenvolupament d’aquest conveni es
resoldrà  mitjançant  la  constitució  d’una  comissió  paritària  d’arbitratge  integrada  per  una
persona  de  cada  entitat.  Les  cooperatives  es  comprometen  a  acceptar  la  resolució  que  la
comissió emet.

Dotzena.- Qualsevol  modificació  del  conveni  haurà  de  comptar  amb  el  vistiplau  de  les
cooperatives sòcies de Coopgestió.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest acord per duplicat i a un sol efecte al lloc i
data de l’encapçalament

MILMANS ASSESSORIA SCCLP Auroracoop, SCCL
  Mario Gonzalez Díaz Eloi Montero Comas
  President President

La Ciutat Invisible, SCCL Som Gestió, SCCL
  Elba Mansilla Salasa David Vinagre Aguilar

Presidenta President

L’Eixida del Teler, SCCL
  Xavi Ibars Garcia
  President
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