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Conveni de col.laboraci6

CNTTC IA UNIó DE COOPERATIVES D'ENSENYAMENT VALENCIANES (UCEV) i
ARg CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SCCL

Miquel Ruiz Collados, major d'edat, amb DNI 24349270K en representació de la UCEV amb
NIF F-96757133, en virtut de les facultats de representació que li atorguen els Estatuts de
I'Entitat.
i

Lourdes Garcia Sesma major d'edat, amb DNI 434{WH4V en nom i representació d'Arg
Corredoria d'Assegurances SCCL (d'aquí endavant Arg Cooperativa) amb CIF F58302001 i

inscrita al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb número BN-2171 així
com al Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economia y Hacienda amb número J-2670.

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació suficients. per
subscriure aquest conveni.

MANIFESTEN

1. Que la UCEV és l'entitat que representa els interessos de les cooperatives d'
de la Comunitat Valenciana. Legalment constituida en 1998, va comengar el seu camí
anterioritat com a Secció d'Ensenyament de la Federació Valenciana d'
Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).

La UCEV:

Actua com a interlocutor de les cooperatives d'ensenyament en defensa dels seus
interessos i com a portaveu dels seus posicionaments i reivindicacions. Aquestes
accions es desenvolupen en diferents ámbits (económic, polític i social), davant
entitats públiques (molt especialment davant la Conselleria d'Educació) i privades, i

també al si del moviment cooperatiu.

Prornou amb diferents actuacions el cooperativisme educatiu i treballa per la seua
consolidació.

. Ofereix serveis d'assessorament, formació i informació a les seues cooperatives
associades i a altres institucions relacionades amb el cooperativisme educatiu.

2. Que ARQ Corredoria d'Assegurances, SCCL desenvolupa una oferta d'assegurances i

serveis específiques adregada al sector de l'economia social i solidária i particularment a les
empreses i entitats d'iniciativa social.

3. Que Arq Corredoria d'Assegurances, SCCL está particularment compromesa en el
desenvolupament de I'asseguranga ética i solidária i en la construcció d'eines de mercat
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social. Disposa de certificat Ethsl (Ethical and Solidarity Based lnsurance) per a la gestió
d'asseguranga ética i solidária amb el máxim nivell de registre, I'RG2.

ACORDEN

l. Signar el present conveni de col.laboració amb durada anual i automáticament renovable,
entenent, que qualsevol de les parts podrá deixar-lo sense efecte a partir d'una data
determinada, avisant I'altra part per escrit amb una antelació mínima de tres mesos.

2 L'objecte del present conveni és mantenir i millorar l'oferta d'assegurances adregada al
conjunt d'entitats federades, tot reforgant el desenvolupament de I'asseguranga ética i

solidária i el mercat social.

lgualment, el present conveni, constituirá una plataforma facilitadora per al desenvolupament
d'altres futures col.laboracions en el marc de l'impuls de I'economia social i solidária.

3. Per fer possible aquest conveni ARQ Cooperativa es compromet a:

(a) Desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades
a UGEV básada en criteris d'especialització, finanga ética i negociació col.lectiva:

Consultoria de prog ra mes d'assegurances
Assessorament, diagnosi i proposta d'optimitzacií de programes d'asseguranga
renovacions. Els serveis s'oferiran de manera gratuita llevat d'aquells informes d'ús e
i amb carácter vinculant relacionats amb programes de finangament i pr
judicials o administratius (due diligence).

Gestrí de programes ipdtisses d'asseguranga
, Elaboració de projectes i contractació de pólisses o programes d'asseguranga amb criteris
preferentment dlasseguranga ética i de negociació col.lectiva amb I'objecte de reduir-ne
els costos. El servei no comporta cap sobre cost sobre les primes d'asseguranga.

(b) Vetllar de manera continuada per la qualitat del servei ofert.

(c) Desenvolupar mitjangant una programació acordada anualment amb X campanyes de
comunicació dirigides a les entitats federades

(d) Col.laborar en accions de formació relacionades amb el coneixement i gestió de
programes d'assegurances aixícom de I'asseguranga ética i el mercat social.

(e) Fer efectiva a UCEV una aportació anual equivalent al 3Oo/o de les comissions
corresponents a les pólísses d'assegurances gestionades per ARQ Cooperativa
contractades per les entitats associades (cartera + nova producció), a partir de la data de
l'acord.

Exemple:
Comisslons s/ Cartera alfinalde I'anualitat = 3000 €
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Comrssions sl Nova producció feta durant l'anualitat = 600 €
Aportació = 30o/o s/ 3.600 = 1.080 €

(h) Gestionar la sol'licitud de patrocinis addicionals a les company.ies asseguradores
proveidores dels programes'd'assegurances contractats.

4. Per la seva part UGEV es compromet a:

(a) Col'laborar en la comunicació dels productes i serveis derivats del present conveni
posant a disposició, mitjangant una programació acordada anualment amb ARe
Cooperativa, les publicacions i/o les comunicacions periddiques en format paper i/ó
electrónic de UCEV cap a les persones / entitats associades.

5' L'avaluació i el seguiment del present conveni es fará mitjangant una comissió formada per
cadascuna de les parts que es reunirá, almenys un cop I'any, per tal de concretar aquells
aspectes que facilitin el desplegament del present conveni.

6, Aquest conveni entrará en vigor a partir de la seva data de signatura.

Com a prova de conformitat amb el present conveni de col.laboració i de voluntat d'obligar-se
alseu compliment les parts, elsignen a

Arg Corredoria d'Asseg urances SCCI
Lourdes Sesma
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el27 de Febrer de 2.019

Rui\C.onldos


