ANUNCI PER ESDEVENIR PROVEÏDOR DE SERVEIS SOBRE LA
PLATAFORMA DESENVOLUPADA PER ORGANITZAR I CELEBRAR
REUNIONS SOCIETÀRIES VIRTUALS

1.

Entitat anunciant

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

2.

Explicació de l’entitat anunciant

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de
lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l'òrgan màxim de representació de les
cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l'Administració.
La nostra missió és ser l'òrgan representatiu i d'interlocució del conjunt del cooperativisme català
i donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu.
CoopCat està integrada per les Federacions de Cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la
seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques
cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

3.

Objecte de l’anunci

Arran de l’emergència sociosanitària causada per la COVID-19 el desenvolupament tradicional
de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives s’ha vist alterat. Les reunions i actes
presencials s’han hagut de substituir, en la majoria de casos, per reunions i actes virtuals.
En aquest sentit, des de CoopCat i el Registre de Cooperatives de Catalunya es va desenvolupar
una normativa de caràcter excepcional per permetre la celebració de reunions dels òrgans socials
adaptada a la situació que vivim. A través del Decret Llei 19/2020, les cooperatives poden dur a
terme reunions dels òrgans socials per videoconferència, de forma excepcional fins a 31 de
desembre de 2020, encara que llurs estatuts socials no ho prevegin. A través d’aquest decret
també s’estableixen mesures que permeten facilitar el desenvolupament i celebració d’aquestes
reunions.
Atenent que es disposa, doncs, d’un marc normatiu per dur a terme les reunions, el següent pas
ha sigut dotar a les cooperatives de les eines necessàries per celebrar-les amb les garanties
jurídiques requerides pel que fa, principalment, al sistema de votació i participació de les sòcies,
tal i com estableix la normativa vigent.

Així doncs, des de CoopCat s’ha elaborat CerclesCoop que permet realitzar reunions societàries
a cooperatives i federacions de cooperatives. També a entitats i organitzacions de l’economia
social que tinguin incorporats en els seus òrgans socials processos de participació democràtica.
CerclesCoop és un repositori que conté un conjunt d’eines, guies, manuals i noves extensions
de la Plataforma Decidim (www.decidim.org), per tal d’incorporar els sistemes de votació de la
societats cooperatives d’acord amb el que s’estableix en la pròpia Llei de Cooperatives 12/2015
i el Decret Llei 19/2020. També ofereix recomanacions a tenir en compte en el procés de
convocatòria de les reunions societàries, la celebració de les pròpies reunions, l’elaboració de
l’acta i de les certificacions d’assemblea.

CerclesCoop funciona de manera mancomunada per CoopCat i les Federacions de cooperatives,
s’allotjarà en un servidor i requerirà un procés d’alta per poder-ne fer ús.
En aquest sentit, des de CoopCat es pretén crear un clúster d’empreses tecnològiques que
adquireixin expertesa en la plataforma de votació de CerclesCoop amb l’objectiu que puguin oferir
els seus serveis d’assessorament i suport tecnològic a les cooperatives que l’utilitzin i també per
millorar les prestacions que la pròpia plataforma ofereix.
Aquest anunci no porta associada, de facto, una contractació, sinó que les empreses que optin
per anunciar-se formaran part d’un grup de partners amb potencials possibilitats de que els seus
serveis siguin contractats per qui faci ús de CerclesCoop.
En concret, es publica aquest anunci per desenvolupar els serveis següents:

REF. EINA-01
Empreses que puguin oferir suport tècnic i de capacitació en l’ús de la Plataforma CerclesCoop
(abans, durant i després de la celebració de les reunions societàries i, per tant, abans, durant i
després de l’ús de CerclesCoop per part de la cooperativa).
També, en alguns casos, s’haurà d’oferir suport tècnic per seleccionar i capacitar sobre l’ús de
dispositius addicionals necessaris per dur a terme les reunions societàries (sistema de
videoconferència, sistema de broadcasting, sistema de certificació d’enviament i recepció de
documentació...).
Addicionalment, aquestes empreses poden formar part d’un ecosistema o clúster que de manera
col·lectiva puguin aportar millores a CerclesCoop

4.

Abast temporal

El calendari previst és disposar d’un grup de partners que podrien començar a oferir els serveis
a partir del setembre de 2020.

5.

Forma de presentació a l’anunci

Cal enviar la documentació per mitjà de correu electrònic a ccc@cooperativescatalunya.coop
indicant en l’assumpte la referència del servei al qual es presenta (Ref. EINA/001)

6.

Documentació a presentar per ser partner

Documentació comuna per a tots els serveis relacionats:
•

Dades de contacte.

•

Certificat on consti que l’empresa està associada a una federació de cooperatives,
preferentment, o a una entitat representativa de l’economia social i solidària.

•

Acreditar l’expertesa o capacitat per dur a termes els serveis relacionats.

Documentació addicional per a Ref. EINA/001

7.

•

Acreditar l’expertesa o capacitat per programar en codi lliure.

•

Acreditar l’expertesa o capacitat d’ús de CerclesCoop i de la Plataforma Decidim.

•

Acreditar l’expertesa o capacitat per oferir assessorament, suport tècnic i de capacitació
sobre components addicionals (sistema de videoconferència, broadcasting,
certificació...)

Fase de creació

Des de CoopCat anirem recollint totes les informacions i peticions per crear aquest grup de
partners acreditats per tal que puguin oferir els seus serveis a les cooperatives que utilitzin
CerclesCoop. Es tracta d’un procés obert i sense limitació temporal. Les empreses es poden
donar d’alta o de baixa d’aquest ecosistema en el moment que vulguin.

Barcelona, 21 de setembre de 2020

