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Altres anuncis – Convenis

CONVENI de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i COOP57 
SCCL per al projecte de creació d'un fons municipal per al foment de 
l'accés al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Barcelona, 30 de desembre de 2016

INTERVENEN:

D’una part, Jordi Via Llop, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum, expressament facultat per acord de la Comissió de Govern de data 29 de 
desembre de 2016 i assistit en aquest acte per Angel Pascual Oliva, Secretari 
Delegat, en exercici de funcions d’assessorament i fe pública.

De l’altra part, Raimon Gassiot Ballbé, en nom i representació com a apoderat de 
COOP57 SCCL, segons consta en l’escriptura pública autoritzada pel Notari de 
Barcelona Eladi Crehuet i Serra en data 16 de desembre de 2013, amb seu al carrer 
Premià, 15, baixos de Barcelona i CIF F-58396524.

MANIFESTEN:

Primer. COOP57, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada (en 
endavant COOP57), és una cooperativa de primer grau i de serveis que es va 
constituir el 14 de juliol de 1987, amb la plena capacitat jurídica i d’actuar que li 
donen la llei i la voluntat dels seus socis i que es regeix per la Llei de Cooperatives 
de Catalunya.

COOP57 subscriu i impulsa la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els 
principis de coherència, implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, 
cooperació, transparència, reflexió i innovació.

L'objecte social de COOP57 és la prestació dels serveis destinats a la millora 
econòmica i tècnica de les activitats dels socis com l'assessorament i suport tècnic i 
financer en les activitats econòmiques i/o professionals dels socis, facilitar la recerca 
i obtenció de recursos financers, participar en l’emissió i subscripció d’obligacions i 
títols participatius emesos per qualsevol classe de cooperativa, formar els socis i 
treballadors de les cooperatives i de les altres entitats sòcies en els principis i 
tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals, promoure les 
relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme, atendre els objectius 
d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social i participar en projectes de 
finances ètiques mitjançant la participació i col·laboració en la promoció, estudi o 
creació de sistemes de finances ètiques.
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COOP57 agrupa, segons dades de 30 de juny de 2016, a 739 entitats sòcies i a 
3.501 persones sòcies col·laboradores. L’any 2015 COOP57 va concedir 376 préstecs 
per un valor total de 8.666.110 €, dels quals 3.254.759,94 € van ser per a entitats 
ubicades a la ciutat de Barcelona.

Segon. COOP57 impulsa el Projecte FONS MUNICIPAL PER AL FOMENT DE L’ACCÉS 
AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, que té com a 
objectiu donar suport al desenvolupament de projectes d’economia social i solidària, 
facilitant l’accés al finançament de nous projectes d’entitats d’economia social i 
solidària i enfortint el sistema de finances ètiques i l’apropament d’aquest al teixit 
d’economia social i solidària que en són els futurs usuaris naturals.

Als efectes del present conveni, són entitats d'economia social i solidària les 
persones jurídiques, en concret, cooperatives, fundacions, associacions, societats 
laborals, mutualitats i empreses d’inserció que prioritzen la satisfacció de les 
necessitats dels seus membres i/o tercers per sobre del lucre, amb gestió 
democràtica i independents respecte als poders públics. Els projectes susceptibles de 
rebre suport del fons són aquells que provenen d’entitats d'economia social i solidària 
de nova creació, enteses com les que han estat creades durant els tres anys 
anteriors i aquells que representen noves línies d’activitat o creixement o 
diversificació en relació a les activitats habituals de les entitats. Tant les entitats 
d’economia social i solidària com els seus projectes han de complir els requisits 
establerts en el present conveni per tal de poder accedir a la línia de finançament 
que rep el suport del fons municipal.

Tercer. L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb l'article 58 de la Llei 22/1998 que 
aprova la Carta Municipal de Barcelona, pot promoure tota classe d’activitats que 
afectin l'interès general dels ciutadans així com portar a terme activitats 
complementàries a les d’altres Administracions Públiques.

Quart. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona considera d’interès per a la ciutat 
donar suport i col·laborar en el Projecte de creació d’un Fons municipal per al foment 
de l’accés al finançament de projectes d’economia social i solidària per raó de:

 Ser prioritat del govern impulsar i enfortir l’economia cooperativa, social i solidària 
així com el sistema de finances ètiques, com a pràctiques que permeten avançar cap 
a un nou model socioeconòmic de ciutat on l’economia estigui al servei de les 
persones i contribueixi al desenvolupament integral del territori, partint de criteris de 
sostenibilitat, individual, col·lectiva i mediambiental. L’impuls de l’economia social i 
solidària a la ciutat suposa l’aplicació pràctica de noves formes d’entendre l’empresa i 
l’economia que es caracteritzen per orientar-se, de forma central, a les necessitats 
de les persones, per desenvolupar-se a partir de la gestió democràtica i participativa 
i per treballar des del compromís amb la comunitat i l’entorn que l’envolta; aportant 
així una visió dinàmica i transformadora cap a nous models socioeconòmics que 
contribueixin a la construcció d’una ciutat de drets i oportunitats pels veïns i veïnes 
que hi viuen.

 El Pla d’actuació municipal 2016-2019 estableix com a línia estratègica de 
l’economia cooperativa, social i solidària de l’eix d’economia plural l’impuls del 
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sistema de finances ètiques i solidàries com a voluntat de reforçar els instruments de 
finances ètiques i solidàries presents a la ciutat i promoure un acord marc facilitador 
per operar amb aquests i el cooperativisme de crèdit per tal d'enfortir el seu vincle 
amb l'impuls i reforçament de l'economia cooperativa, social i solidària.

Cinquè. L'Ajuntament de Barcelona té regulada la utilització de convenis 
administratius com a mitjà per articular la cooperació amb institucions i entitats a 
través de la "Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de 
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions", 
aprovada per Decret d'Alcaldia de data 27 d’abril de 2011 i del Decret d’Alcaldia 
regulador del registre de convenis de data 28 de desembre del 2015.

En virtut del què s’ha exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament 
capacitat legal necessària per a obligar-se en representació de les respectives 
entitats/institucions, acorden subscriure el present conveni de col·laboració que es 
regirà pels següents

PACTES:

Primer. Objecte

L'objecte d’aquest conveni és establir i regular la col·laboració i suport de 
l’Ajuntament de Barcelona a COOP57 SCCL per al desenvolupament del Projecte 
FONS MUNICIPAL PER AL FOMENT DE L’ACCÉS AL FINANÇAMENT DE PROJECTES 
D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, dirigit a donar suport i facilitant l’accés al 
finançament de nous projectes d’entitats d’economia social i solidària i enfortint el 
sistema de finances ètiques i l’apropament d’aquest al teixit d’economia social i 
solidària que en són els futurs usuaris naturals.

Aquest fons tindrà una dotació inicial de 200.000 euros i servirà per cobrir 
anualment, fins exhaurir els fons, la possible morositat d’una línia de finançament 
específica, que constituirà COOP57 SCCL per valor de 1.000.000 euros, destinada a 
empreses i entitats de l’economia social de nova creació o bé, per a l'impuls de nous 
projectes i activitats d’empreses i entitats d’acord amb els pactes següents.

El suport municipal a aquest Projecte no tindrà caràcter d'exclusivitat i, per tant, 
existirà la possibilitat d’atorgar subvenció en les mateixes condicions a altes entitats 
de finances ètiques que la sol·licitin, que compleixin els requisits de capacitat i 
solvència següents:

 En el cas d’una entitat de crèdit estar autoritzada pel Banc d’Espanya i inscrita al 
seu Registre d’Entitats de Crèdit, inscripció necessària per a l’exercici de l’activitat i 
que acredita la seva capacitat i solvència.

 En el cas d’altres entitats de finances ètiques quina activitat no estigui regulada 
pel Banc d’Espanya, que l’entitat presenti excedents positius en els dos darrers 
exercicis liquidats i que disposi d’unes reserves equivalents, almenys, al 10% del seu 
capital.
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Basat en a definició de FETS-Finançament ètic i solidari, entitat de referència de les 
finances ètiques a Catalunya, considerem finances ètiques aquelles que fan 
compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials 
i ambientals i que es regeixen pels 5 principis que les defineixen: el principi d’ètica 
aplicada, el principi de participació, el principi de coherència, el principi de 
transparència i el principi d’implicació.

En atenció a aquest objecte, al present acord no li és d’aplicació la regulació del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en virtut de l’exclusió prevista en el 
seu article 4.1.d).

Segon. Regulació jurídica

El conveni es regeix per les seves clàusules, per l’aplicació del principi d’autonomia 
de la voluntat i llibertat de pactes, per l’article 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per la Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de 
Barcelona, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i, també, per resoldre els dubtes i les 
llacunes que es puguin plantejar, pels principis de la legislació de contractes del 
sector públic.

L’atorgament de la subvenció resta subjecta al compliment de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i la Normativa general reguladora de les 
subvencions municipals, aprovada pel Ple del Consell Municipal el 16 de desembre de 
2010 (NRS).

Tercer. Compromisos i aportacions de COOP57 SCCL

En relació al desenvolupament del Projecte, COOP57 es compromet a:

1. Establir una línia de finançament específica per a empreses i entitats de 
l’economia social de nova creació en els termes indicats en el manifest segon per un 
import total de 1.000.000 €.

COOP57 aportarà inicialment 100.000 € al Fons, corresponent al 50% de la dotació 
inicial del mateix i cada any restablirà i aportarà al Fons el 50% de la part 
efectivament utilitzada, amb un màxim de 90.000 € pels dos anys següents, import 
equivalent a l’aportat per l’Ajuntament de Barcelona.

El Fons municipal per al foment de l’accés al finançament de projectes d’economia 
social i solidària estarà actiu per un període de tres anys a comptar des de la data de 
signatura d’aquest conveni.

La línia de finançament ha de complir els següents requisits:

 L'avaluació dels projectes es farà d'acord amb criteris diferents i específics indicats 
a l'Annex 1 i definits per a l’impuls de noves activitats i amb criteris de valoració 
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incorporant un major nivell de risc que els que utilitza l’entitat per la resta de línies 
de finançament.

 La línia de finançament ha d’estar destinada a projectes d’interès general per a la 
ciutat de Barcelona, malgrat l’entitat tingui seu en un municipi diferent.

 Els contractes de préstec formalitzats en el marc d’aquesta línia de finançament 
incorporaran una clàusula en virtut de la qual se’ls identifiqui com a projectes afectes 
al Fons municipal per al foment de l’accés al finançament de projectes d’economia 
social i solidària.

 Els contractes de préstec formalitzats en el marc d’aquesta línia de finançament 
incorporaran una clàusula pel que si l’entitat financera COOP 57 cobreix la morositat 
per altres vies, no la podrà cobrir amb el fons.

 Els contractes de préstec formalitzats en el marc d’aquesta línia de finançament 
incorporaran una clàusula en virtut de la qual es produirà la rescissió del contracte 
en cas que l'entitat prestatària no destini l'import del préstec al projecte d'economia 
social i solidària.

 En cas de morositat en el retorn dels préstecs, l’entitat financera pot suportar 
aquesta pèrdua aplicant l’import corresponent a càrrec del Fons que es veurà 
minorat pel mateix import, amb el límit màxim de l’aportat de forma conjunta cada 
anualitat.

2. Establir sistema o mecanisme per a prevenir al màxim el nivell de morositat i, en 
cas de donar-se, per intentar arribar a acords de refinançament amb els prestataris 
que permetin recuperar el deute no atès.

3. Establir sistema o mecanisme de control exhaustiu de la línia de finançament 
específica i dels préstecs afectes al Fons per tal de garantir que, en cas de morositat, 
es pugui atendre el 100% d’aquesta morositat fins límit màxim de l’aportat de forma 
conjunta cada anualitat.

4. Alternativament, es vincularà l'establiment de sistema o mecanisme de prevenció 
de la morositat i control de la línia de finançament al sistema de ponderació de 
criteris a valorar de les entitats d’economia social i solidària.

5. Restablir a la línia de finançament els imports degudament retornats dels préstecs 
afectats a la línia de finançament. En el cas que, un cop declarat un préstec com a 
morós, es produís un retorn del deute no atès, també s’haurà de reposar el Fons per 
la part prèviament consumida per aquest préstec i recuperada.

6. Fer difusió de la línia de finançament esmentada, d’acord amb l’estratègia fixada 
en el Projecte i a donar suport a les entitats impulsores de nous projectes i activitats, 
per tal de que disposin d’un anàlisi econòmic financer del mateix i entenguin i 
assumeixin els compromisos que els suposa l’accés al finançament, tant pel que fa a 
la devolució del préstec amb els interessos corresponents com pel que fa al 
desenvolupament del Projecte.
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7. Portar un control detallat i auditable dels préstecs associats a la línia específica de 
finançament i de l’aplicació i estat del Fons municipal per al foment de l’accés al 
finançament de projectes d’economia social i solidària.

8. Complir les obligacions previstes en l'article 3.4 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions municipals.

9. Realitzar totes les accions i actuacions previstes en el Pressupost presentat i 
destinar la subvenció atorgada únicament a cobrir totes les despeses del mateix.

10. Garantir que la quantia de la subvenció atorgada, en concurrència amb la d’altres 
entitats que donin suport mitjançant subvencions al Projecte, no sigui en cap cas 
d’un import superior al cost total del mateix.

11. Destinar el romanent del Fons municipal, un cop extingits la totalitat dels 
préstecs corresponents a la línia de finançament, a la Fundació Coop57, entitat sense 
afany de lucre que té per objectiu enfortir el desenvolupament de l’economia social i 
solidària i de contribuir a la lluita per una transformació social en positiu que ajudi a 
construir una economia basada en les persones i en el desenvolupament just i 
equitatiu del nostre entorn, per a aplicar en projectes amb finalitats similars a les de 
l’objecte del conveni.

12. Facilitar a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi en relació 
a la utilització del Fons municipal per al foment de l’accés al finançament de 
projectes d’economia social i solidària així com de les activitats de COOP57.

13. Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en 
matèria relacionada amb l’objecte del present conveni, li sol·liciti l’Ajuntament de 
Barcelona.

14. Fer difusió de les actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Barcelona i fer 
partícip l’Ajuntament de Barcelona en aquells actes públics d’especial rellevància en 
matèries relacionades amb l’objecte del conveni.

15. Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que 
s’elabori per les accions recollides en aquest conveni la col·laboració de l'Ajuntament 
de Barcelona i el logotip municipal, d’acord amb la normativa municipal d’imatge 
corporativa, que haurà de lliurar juntament amb la justificació dels fons rebuts.

Quart. Compromisos i aportacions de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona aportarà a COOP57 SCCL la quantitat màxima de 
190.000euros en concepte de subvenció directa per donar suport i recolzar el 
Projecte objecte del present conveni.

Aquesta subvenció serà per import de 100.000 € el primer any més una subvenció 
anual per import del 50% de morositat que es repercuteixi en el Fons amb un màxim 
total de 190.000 euros.
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La subvenció es farà efectiva de la forma següent:

Any 1: 100.000 euros en concepte de subvenció directa per donar suport i dotar el 
50% del Fons.

Any 2: subvenció d’import equivalent al 50% de la part del Fons efectivament 
utilitzat (al final de la primera anualitat) per atendre la morositat de préstecs afectes 
al Fons, que en cap cas podrà ser superior a 45.000 euros.

Any 3: subvenció d’import equivalent al 50% de la part del Fons efectivament 
utilitzat (al final de la segona anualitat) per atendre la morositat de préstecs afectes 
al Fons, que serà de 45.000 euros més la part de l’any anterior no utilitzada.

La subvenció s'imputarà al crèdit pressupostari següent: 0701/43351/48903 dels 
exercicis 2016, 2017 i 2018. Atès el caràcter plurianual del conveni, l'import
corresponent a exercicis futurs restarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en els Pressupostos municipals.

L’import de la subvenció del primer any s’abonarà com a lliurament de fons amb 
caràcter previ a la justificació, per a dur a terme les actuacions inherents a la 
constitució del Fons municipal per al foment de l’accés al finançament de projectes 
d’economia social i solidària.

Atesa l’absència de risc, l’Ajuntament de Barcelona no considera necessària la 
constitució de garantia respecte al pagament anticipat. Es considera que no hi ha 
absència de risc per raó de que es tracta d’una nova línia de préstec amb 
característiques específiques que tenen a veure amb el projecte objecte del conveni, 
però la base de l’activitat és l’habitual de la cooperativa i aquesta disposa dels 
coneixements i recursos necessaris per a dur-la a terme.

Els pagaments de la subvenció corresponent a les anualitats segona i tercera es 
tramitaran un cop s’hagin complert les obligacions de justificació relatives a l’any 
anterior.

Cinquè. Justificació

Per tal de justificar que s’ha realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció 
corresponent al primer any d’execució, COOP57 es compromet a presentar un 
compte justificatiu que haurà d’incloure una memòria d’actuació amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica justificativa del cost 
de les activitats que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de 
l’activitat, factures o documents de valor probatori equivalent i relació d’altres 
ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada.

En el segon i successius anys d’execució parcial de l’activitat o projecte 
subvencionat, COOP57 haurà de realitzar la justificació d’acord amb el previst a 
l'apartat anterior però amb referència a l’any que pertoqui, llevat que correspongui al 
darrer any d’execució del projecte o activitat subvencionada, en el qual haurà de 
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presentar el compte justificatiu de tot el Projecte subvencionat amb una memòria 
d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria 
econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe d’auditor.

L’informe d’auditoria se sotmetrà, en tots els casos, a l’Ordre EHA 1434/2007 que 
aprova la Norma d’actuació dels auditors/es de comptes en la revisió de comptes 
justificatius de subvencions. L’auditoria ha de ser realitzada per un auditor de 
comptes amb inscripció vigent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) 
depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i adscrit al Ministeri 
d’Economia i Hisenda de l’Estat.

La presentació de l’auditoria com a forma justificativa de la despesa no eximeix a 
COOP57 del manteniment del suport documental d’acord amb els terminis establerts 
per la llei. L’Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar la documentació suport de 
l’auditoria d’acord amb el que s’estableix a l’esmentada Normativa i, a més, té la 
facultat de comprovar en qualsevol moment i pels mitjans que estimi oportuns, la 
realització efectiva de totes les accions i actuacions del Projecte així com l’execució 
del pressupost i el destí de les quantitats atorgades en relació a la seva finalitat i, per 
aquesta raó, l’Ajuntament haurà de tenir en tot moment accés lliure a la 
comptabilitat de COOP57 i aquesta haurà d’aportar tota la documentació que li sigui 
requerida.

El termini de presentació de les justificacions parcials i del darrer any d’execució és 
d’un màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat 
parcial o del final del Projecte subvencionat respectivament.

La justificació haurà de tenir en compte tot el projecte i de forma específica els 
aspectes següents:

- Compliment dels requisits de selecció dels prestataris.
- Efectiu desenvolupament i implementació dels projectes als quals van destinats 

els crèdits.
- Memòria de seguiment dels projectes fins a la seva correcta execució.

Al final de la tercera anualitat i una vegada revisada la justificació presentada, en 
virtut del caràcter no devolutiu de les subvencions, COOP57 haurà de destinar el 
romanent del Fons municipal, un cop extingits la totalitat dels préstecs corresponents 
a la línia de finançament, a la Fundació Coop57, entitat sense afany de lucre que té 
per objectiu enfortir el desenvolupament de l’economia social i solidària i de 
contribuir a la lluita per una transformació social en positiu que ajudi a construir una 
economia basada en les persones i en el desenvolupament just i equitatiu del nostre 
entorn, per a aplicar en projectes amb finalitats similars a les de l’objecte del 
conveni.

Aquesta aportació haurà de complir les obligacions de justificació i seguiment de la 
mateixa manera que durant els tres primers anys de vigència del conveni.

La despesa dels serveis d’auditoria derivada de la revisió del compte justificatiu serà 
considerada despesa subvencionable, fins a un màxim de 3.500 euros.
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Caldrà, en tot cas, donar compliment a l’article 10 de la Normativa general 
reguladora de les subvencions municipals en relació a la forma i estructura de la 
justificació.

La justificació es refereix a les despeses relatives a la globalitat del Projecte.

Sisè. Seguiment

Amb la finalitat de fer seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de la 
relació de col·laboració, decidir, si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar i 
resoldre les incidències que puguin produir-se i realitzar les funcions de control 
previstes en l’article 10.6 de la Normativa general reguladora de les Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona., es constituirà una Comissió de Seguiment que es reunirà 
dues vegades l’any.

La Comissió de Seguiment estarà integrada per les següents persones:

 Direcció de Finançament de l’Ajuntament de Barcelona.
 Direcció de Serveis d’Economia cooperativa social i solidària i consum de 

l’Ajuntament de Barcelona.
 2 representants per part de COOP57.
 1 expert reconegut en economia social i solidària i finances ètiques designat pel 

Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament 
de Barcelona.

La Comissió de Seguiment haurà de seguir funcionant fins a l’efectiva extinció del 
conveni, que es produirà als quatre anys.

Amb independència de la constitució de la Comissió de Seguiment, COOP57 
presentarà regularment a la Direcció de Serveis d’Economia cooperativa social i 
solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona els informes de seguiment suficients 
per poder valorar el desenvolupament de cada una de les accions, que hauran de 
referir-se com a mínim a l'efectiu compliment dels criteris establerts per a la selecció 
dels projectes d’economia social i solidària així com el seu efectiu desenvolupament.

En qualsevol cas, l’Ajuntament tindrà les potestats de control previstes en l’article 10 
de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals.

Setè. Vigència

Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura i abastarà en el seu àmbit tota la col·laboració entre les parts des de l’inici 
del Fons municipal per al foment de l’accés al finançament de projectes d’economia 
social i solidària.

Vuitè. Tractament de les dades de caràcter personal
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Ambdues parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de 
desenvolupament.

Si es preveu que el compliment del conveni pot comportar en algun moment un 
tractament de dades de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat 
municipal, COOP57 es compromet a fer aquell tractament d’acord amb les 
instruccions específiques de l’Ajuntament i s’obliga a no aplicar-les ni utilitzar-les 
amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a altres 
persones, ni tan sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades per compte de l’Ajuntament hauran 
de ser destruïdes o retornades a aquest, d’acord amb les instruccions dels tècnics 
municipals. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del 
conveni, excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del 
compliment per part de l’Ajuntament o de l’entitat, del deure de facilitar informació 
als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i d’acord 
amb la corresponent normativa aplicable.

Novè. Addendes

Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s'haurà 
de fer amb el consentiment d’ambdues parts i per escrit, mitjançant el corresponent 
annex o addenda de modificació.

L’aprovació de les modificacions haurà de seguir el mateix procediment seguit per a 
l’aprovació del conveni.

Desè. Causes d’extinció i efectes de l’incompliment 

Aquest conveni s’extingirà si es produeix alguna de les causes següents:

- Compliment del seu objectiu, si aquest fet es produeix amb anterioritat a la data 
en que finalitza la seva vigència.

- Transcurs del termini de vigència.
- Acord unànime de totes les parts signants.
- Resolució judicial que en declari la nul·litat.
- Qualsevol altra causa prevista a la normativa.

En cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions i els compromisos 
assumits, qualsevol altra part podrà requerir perquè els compleixi en un termini 
determinat, que no podrà superar la data de vigència del conveni. Si transcorregut el 
termini atorgat persistís l’incompliment, s’entendrà resolt el conveni amb la 
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notificació d’aquestes circumstàncies a les parts; i es podrà requerir a la part 
incomplidora el pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis causats a la resta.

COOP57 coneix i accepta que la no realització de les activitats objecte d’aquest 
conveni dins del seu termini de vigència o la modificació no autoritzada del mateix, 
l’obliguen al reintegrament de les subvencions rebudes més els corresponents 
interessos, independentment de les sancions que corresponguin d’acord amb el 
previst a l’article 13è. de la Normativa reguladora de les subvencions municipals.

L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret 
prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Onzè. Llei de transparència. informació de publicació del conveni

L’Ajuntament de Barcelona informa a la beneficiària, que es dóna per informada, 
que, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades relatives al 
present conveni seran publicades en el web municipal.

COOP57 es compromet a donar compliment a la declaració de transparència prevista 
en l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració en 
els termes de la informació facilitada amb anterioritat a l’aprovació de l’atorgament 
de la subvenció.

Dotzè. Jurisdicció competent

Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la 
interpretació, compliment i efectes del present conveni els Tribunals de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per triplicat i a un 
únic efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.

Jordi Via Llop, Ajuntament de Barcelona.

Raimon Gassiot Ballbé, COOP57 SCCL.

Angel Pascual Oliva, secretari delegat.

ANNEX 1. Criteris de valoració

Criteris ètics i socials

Coop57 finançarà entitats d’economia social i solidària que compleixin els requisits 
següents:
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 Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social que procuri satisfer les 
necessitats de les persones.
Es posarà especial èmfasi en valorar si el projecte cobreix una demanda social en 
el marc de l’economia social i solidària.

 Estar arrelades al territori i que, en cap cas, deslocalitzin la seva activitat.
Es posarà especial èmfasi en valorar la incidència dels serveis prestats en la 
col·lectivitat, en la creació de llocs de treball estables i el seu manteniment, i en el 
ventall salarial aplicat.

 Estar destinada a projectes d’interès general per a la ciutat de Barcelona, malgrat 
l’entitat tingui seu en un municipi diferent.

 Col·laborar en la construcció d'una societat més solidària, en la qual es posin en 
primer terme els valors de la cooperació, en detriment dels de la competència.

 Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica.
Es posarà especial èmfasi en valorar la transparència en la seva activitat, tant a 
nivell extern com intern.

 Crear llocs de treball amb caràcter estable.

 Funcionar amb criteris d’equitat interna.

 Aplicar els excedents a enfortir el projecte, revertir-los a la comunitat i/o 
distribuir-los en funció de l’activitat cooperativitzada.

 Desenvolupar activitats que preserven l’entorn natural.
Es posarà especial èmfasi en valorar la repercussió mediambiental de la seva 
activitat.

 Tenir una organització interna democràtica.
Es posarà especial èmfasi en valorar la gestió interna i la participació democràtica 
dels seus membres en la presa de decisions (amb especial atenció a la igualtat 
home-dona).

Aquests criteris són els que empra COOP57 per valorar les sol·licituds d’incorporació 
com a sòcies de serveis d’entitats d’economia social i solidària. S’analitza tant 
l’activitat desenvolupada (què fa l’entitat), com la forma de dur a terme l’activitat (si 
ho fa amb gestió democràtica i amb criteris d’equitat interna, si crea llocs de treball 
estables, etc.). Si, com a mínim, un dels dos aspectes és clarament positiu i l’altre no 
té aspectes clarament negatius, l’entitat és admesa com a sòcia de serveis i, en 
conseqüència, pot accedir als serveis financers de COOP57.

En tot cas, són criteris negatius suficients per denegar la incorporació com a sòcia i 
la prestació de serveis financers els que es detallen a continuació:
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 Que l’entitat no tingui cap compromís i interès amb el cooperativisme, així com 
amb les formes democràtiques, col·lectives i autogestionades d’organització del 
treball.

 Que l’entitat sigui de naturalesa exclusivament política o religiosa, que no compti 
amb activitat econòmica i que no aposti en el seu ideari i pràctica pel 
desenvolupament i potenciació de l’economia social i solidària.

 Que l’entitat sigui per iniciativa d’un projecte exclusivament personal i no incorpori 
una dimensió col·lectiva i/o comunitària.

 Que l’entitat tingui una escala superior a 1/3, ràtio que en casos excepcionals –
com ara entitats amb un gran nombre de persones treballadores– pot augmentar-
se a 1/5.

 Que l’entitat desenvolupi una activitat clarament nociva pel territori i el medi 
ambient o que fomenti un model energètic basat en les energies no-renovables.

 Que l’entitat tingui conflictes laborals arran de pràctiques empresarials que 
vulnerin clarament els drets reconeguts de les persones treballadores.

 Que l’entitat incompleixi els estatuts de COOP57 (a l’Annex 2 es reprodueixen els 
Principis que recullen els estatuts vigents de COOP57).

Pel que fa a la forma jurídica, en coherència amb la voluntat de finançar entitats 
d’economia social i solidària, només finançarem les tipologies següents:

 Cooperatives
 Societats laborals
 Associacions
 Fundacions
 Empreses d’inserció

De manera excepcional, també es finançaran autònoms sempre i quan es compleixin 
les condicions que es detallen a continuació:

 L’activitat econòmica que duen a terme estigui en consonància amb els 
plantejaments i les pràctiques de l’economia social i solidària, però no es pugui fer 
sota altres fórmules jurídiques col·lectives.

 Acreditin que estan vinculats a xarxes d’economia social i solidària i que, per tant, 
donen una dimensió col·lectiva als seus projectes.

 Aportin l’aval social de, com a mínim, dues entitats d’economia social i solidària.

Criteris econòmics i financers

Per a la valoració de la petició de finançament, COOP57 ha de garantir que l’entitat:
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 Ha treballat i disposa d’un anàlisi de viabilitat econòmica i els elements claus que 
la sostenen.

 Ofereix la capacitat suficient per poder fer el retorn del préstec sol·licitat.

De forma específica, analitzarem els aspectes següents:

 Que les previsions econòmiques del pla d’empresa siguin realistes (especialment 
pel que fa als ingressos) i contemplin totes les despeses associades a l’activitat 
desenvolupada.

 Que disposi d’un mínim autofinançament de la inversió necessària per a la posada 
en marxa del projecte (com a mínim, del 20%).

 Que l’endeutament previst sigui proporcionat i no posi en qüestió la viabilitat i 
sostenibilitat a mig termini del projecte.

 Que l’equip de persones que impulsen el projecte tingui les habilitats, les 
capacitats i les aptituds per desenvolupar-lo.

 Que disposi dels permisos i les llicències necessàries per desenvolupar la seva 
activitat.

 Que aporti avals personals mancomunats diversificats per distribuir el risc i per 
mesurar la base social i el teixit de suport de què disposa el projecte.

Aquests aspectes es valoraran conjuntament en funció de cada projecte que sol·liciti 
finançament en el marc del Fons. La manca de compliment d’algun dels aspectes 
detallats comportarà la denegació de la sol·licitud.

ANNEX 2. Principis recollits en els Estatuts socials de Coop57

2.1 La Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa 
Internacional: adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, 
autonomia, independència, educació, formació i informació, cooperació entre 
cooperatives i interès per la comunitat.

2.2 Impulsar la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els principis de 
coherència implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, cooperació, 
transparència, reflexió i innovació.

2.3 Col·laborar en la transformació del model econòmic, social i cultural, per tal 
d’assolir una societat en la què democràticament s’aconsegueixi eradicar l’explotació, 
sigui de la classe que sigui i amb independència de qui i d’on procedeixi, amb 
l’objectiu d’aconseguir en el conjunt de la societat la satisfacció completa de les 
necessitats materials i immaterials i la igualtat, la justícia, l’equitat i la fraternitat.
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2.4 Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes que 
formen part de COOP57, així com el foment de la seva participació en els òrgans de 
la cooperativa de forma proporcional a la seva presència en l’entitat.

2.5 Promoure l’autoorganització de les cooperatives i de les altres entitats de 
l’economia social, amb estructura i gestió democràtica i participativa.

2.6 Garantir la nostra independència, respecte als partits polítics, els grups de 
pressió, les agrupacions empresarials i les confessions religioses.

2.7 Potenciar el cooperativisme i les entitats de l’economia social en el territori 
d’actuació de la cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats més 
llunyanes però ideològicament properes, especialment en els països empobrits.

2.8 Cooperar amb entitats de caràcter cooperatiu i de finances ètiques i solidàries 
amb la finalitat de fer efectiu el dret al crèdit de les entitats de l’economia social i 
solidària, de l’economia feminista i de la ciutadania en general.

2.9 Participar activament en qualsevol altra entitat, pública o privada, que tingui com 
a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors i 
treballadores i el foment de l’economia social.

2.10 Treballar en les alternatives que posin fi a la situació discriminatòria i il·legítima 
en què es troben les cooperatives i altres entitats de l’economia social quan es tracta 
de buscar i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb la finalitat que puguin 
complir amb el seu objecte social.

2.11 Fomentar activament la protecció i la millora del medi ambient, com a expressió 
de solidaritat amb les generacions futures.

2.12 Fomentar la incorporació dels criteris de l’economia feminista en l’economia 
social i solidària.

2.13 Respectar i fomentar les diverses realitats culturals i les seves formes 
d’expressió.
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