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COMPROMÍS PEL BÉ COMÚ AMB L'ECONOMIA SOCIAL

Compromís amb
LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA
(EscolesCoop)
Antecedents
L'any 2011 INTEGRAL va posar dempeus el seu "Compromís Arc Iris" amb el que, justament, volia
palesar el seu compromís amb les cooperatives i el cooperativisme català.
Els resultats assolits pel "Compromís Arc Iris" han depassat qualsevol expectativa prèvia. Si en
aquell moment les cooperatives ateses amb continuïtat per INTEGRAL estaven a prop de sumar
les 40. El Balanç de 2018 aporta la xifra de 110 cooperatives ateses. El quart compromís
"INTEGRAL amb les Cooperatives Federades" determina un suport materialitzat en un descompte
real respecte als serveis oferts per INTEGRAL. Novament el tancament del Balanç de 2018 ens
aporta que aquests descomptes reals sumen, des de 2011, més de 150.000 €. Per la seva banda
el setè compromís determina l'existència d'una persona garant del "Compromís Arc Iris". Després
de 8 anys en marxa, el David Cos, qui ens honora assumit aquesta funció de persona garant, ens
informa que en tot aquest temps cap cooperativa o persona s'ha adreçat a ell denunciant que
INTEGRAL no ha fet honor als seus compromisos.
Propòsit
El Compromís amb EscolesCoop s'inscriu en el marc del "Compromís pel Bé Comú amb
l’Economia Social" i resulten, en certa forma, inseparables. El seu desplegament tracta de ser
fidel a allò que s'exposa en la part final del Compromís marc:
"... INTEGRAL, sempre inspirant-se en el text global, es proposa generar un compromís concret
per a cada node organitzatiu, on es puguin encabir inquietuds i necessitats concretes, de forma
que, a la fi, resti satisfet l’objectiu final: El servei a la millora i progrés de les entitats de
l'Economia Social"
Aquests són els 6 Compromisos que donen vida al "Compromís amb EscolesCoop".
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Compromís 1.
INTEGRAL: Una Empresa social

INTEGRAL és una empresa social, al servei de les persones que en formen part, organitzada
democràticament i que té la voluntat de millora de la societat des dels àmbits econòmics socials
i ambientals.
INTEGRAL es compromet a:
•

Que les seves persones siguin el principal valor i centre de la Cooperativa.

•

Que la participació de les persones en la presa de decisions sigui un senyal permanent
de la seva identitat.

•

Entenem com a Cooperativa que l'índex de cooperativització (persones treballadores
que són també sòcies de treball) és un senyal indubtable del seu esperit social, es
compromet a que al menys el 70% de les seves persones treballadores tinguin la
condició de sòcies de treball.

•

En tant que Empresa certificada pel moviment B Corp. a fer tots els esforços necessaris
per validar i renovar indefinidament aquesta certificació d'abast internacional.
A 2018 i 2019 INTEGRAL ha obtingut el premi "Best for The World" (categoria persones
treballadores) que reconeix a les empreses B Corp. a tot el món amb la millor qualificació dins
l'àmbit guardonat.
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Compromís 2.
INTEGRAL: Assessoria / Consultoria experta en EscolesCoop
INTEGRAL presta serveis de suport i acompanyament en els àmbits comptable, fiscal, econòmic
i financer, laboral, comercial i màrqueting, millora organitzacional, desenvolupament estratègic
i coaching. Dins l'àmbit jurídic ho fa a través d'Idea Iuris en el marc d'Affectio Group. INTEGRAL
ha desenvolupat una especial capacitat en l'acompanyament de problemes complexos i, per
tant, singulars. Havent assolit en els darrers anys un important reconeixement tot sent
qualificada com una assessoria / consultoria d’ampli espectre.
En aquest moment INTEGRAL presta serveis a més de 150 entitats d'Economia Social. Amb el
nostre segon compromís volem manifestar la nostra intenció d'assolir la condició d'experts en
EscolesCoop.
INTEGRAL es compromet a:
•

Vetllar per mantenir un coneixement permanent i real sobre les organitzacions que
formen EscolesCoop, de forma que la prestació de serveis a les seves entitats satisfaci
realment les necessitats que el motiven.

•

INTEGRAL es compromet a ser digne de dur el qualificatiu d’Empresa Social experta en
EscolesCoop.

•

En el moment inicial de la formulació d'aquest Compromís, de forma orientativa,
EscolesCoop manifesta el seu desig que INTEGRAL assoleixi una decidida “expertise”
en les següents qüestions:

•

Protecció de dades

•

Compliance

•

Assessorament legal

•

Riscos laborals

De manera complementària, INTEGRAL detalla, en un document annex, els serveis que
juntament amb els que manifesta EscolesCoop. realitza des dels seus àmbits d’actuació:
-

Acompanyament fiscal i comptable

-

Acompanyament en la gestió laboral

-

Serveis de consultoria
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Compromís 3.
INTEGRAL: Compromesa amb l’enfortiment
i la consolidació d’entitats d’Economia Social

L’enfortiment i la consolidació de les empreses d’economia social són un element clau pel
desenvolupament econòmic i social basat en criteris d’igualtat i sostenibilitat. És per això que
considerem que cal vetllar perquè les Empreses Socials es consolidin en el marc del teixit
empresarial, i creixin sota una base sòlida i sostenible.
Per a la formulació del Compromís EscolesCoop, Integral considera que l'eix que es descriu en el
Compromís marc pot ser canviat per una acció directament orientada a l'enfortiment directiu
de les seves entitats, de forma que en concret, Integral es compromet, sempre de la mà de
EscolesCoop a:
•

El desenvolupament d’un cicle, amb voluntat de permanència, de formació de
persones directives, o amb orientació a ser-ho, de 36 hores de duració total que
comptarà amb tres mòduls (de 12 hores de duració cadascun) destinats al treball
sobre: Lideratge, Finances i Màrqueting. El cost que haurà d'abonar cada persona /
entitat assistent serà fixat per EscolesCoop, considerant sempre una contraprestació
reduïda. La consideració de mantenir aquesta contraprestació forma part de la
recomanació de mantenir un mínim cofinançament per part de l'entitat beneficiària.
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Compromís 4.
INTEGRAL: Compromesa amb les entitats pertanyents
a nodes associatius de l'Economia Social

INTEGRAL considera que l’Economia Social que cal impulsar és la conformada per les Empreses
Socials que tenen la capacitat d’organitzar-se col·lectivament per tal de satisfer les seves
necessitats. Coherent amb això, INTEGRAL, no universalitza aquest quart compromís amb totes
les Empreses Socials, sinó que el focalitza per adreçar-lo exclusivament a les associades en
qualsevol dels seus nodes organitzatius.
No pot ser d’altre manera, encara que podria tenir sentit un abast universal, té molt més sentit
un compromís amb l’Empresa Social que, d’alguna manera, ja està compromesa a partir de la
seva afiliació a una Entitat o Associació del sector. INTEGRAL cerca reciprocitat en el compromís,
aquest primer compromís de l'entitat habilita el compromís d' INTEGRAL, el fa possible.
Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
•

Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les empreses associades a
EscolesCoop, considerant un preu especial per aquests serveis. Aquest preu, com a
mínim, serà inferior en un 10% a l’habitual per una empresa no associada.
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Compromís 5.
INTEGRAL: Amb l'enfortiment de Escolescoop

El "Compromís pel Bé Comú amb

l'Economia Social" pren una decidida orientació vers

l'acompanyament als nodes organitzatius, entenent directament que el seu enfortiment
impacta de forma immediata, i positiva, en l'enfortiment de les entitats que el conformen.
Coherent amb aquesta idea, INTEGRAL formula un compromís amb l'enfortiment de
EscolesCoop que, per la seva pròpia naturalesa, resta obert a la seva materialització concreta en
directa connexió a les necessitats en les que EscolesCoop considera que l'acompanyament d'
INTEGRAL li pot resultar útil, en tant que necessitat pròpia de la Federació com a node
organitzatiu. La clara voluntat d'Integral queda definida en el compromís, al considerar realment
oberta la perspectiva de cost d'allò en que s'escaigui que INTEGRAL col·labori.
Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
•

Prestar serveis d'acompanyament, puntual o permanent, a EscolesCoop en qualsevol
dels serveis que INTEGRAL acompanya i que han quedat descrits en el Compromís 2.

•

Considerar conjuntament amb EscolesCoop les condicions econòmiques de la
prestació dels serveis d'acompanyament, cas a cas, de forma que el resultat sigui
l'obtenció per part de EscolesCoop d'un preu que decididament faciliti la satisfacció
de la necessitat sentida per ella.
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Compromís 6.
INTEGRAL: Un Compromís amb Garanties

En tant que continuador natural del "Compromís Arc Iris", el "Compromís pel Bé Comú amb
l'Economia Social" ha de recollir i mantenir una figura clau orientada a garantir el compliment,
per part d' INTEGRAL, dels cinc compromisos precedents.
La materialització d’aquest sisè compromís es concreta en el nomenament d’una “Persona
Garant del Compromís pel Bé Comú amb l'Economia Social", de forma que qualsevol persona,
entitat o node organitzatiu que es consideri implicat en el desenvolupament del Compromís
tindrà ple dret a adreçar-se a la Persona Garant per tal d’obtenir satisfacció dels seus interessos.
INTEGRAL acatarà les decisions de la Persona Garant que serà plenament lliure i independent
en el desenvolupament de la seva tasca, tenint dret a demanar, sense límit, tot tipus de
informació o documentació a INTEGRAL per tal de dur-la a terme.
Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
•

Crear la “Persona Garant del Compromís pel Bé Comú amb l'Economia Social" que serà
duta a terme per una persona o organització de reconegut prestigi en l’àmbit de
l’Economia Social.

Barcelona, a 1 de setembre de 2020
Montserrat Guimerà

Marià Moreno

Presidenta Integral

Soci Gerent Integral
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