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El distintiu de garantia cooperativa ja llueix a la façana de Puigverd Assessors.

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental lliura el distintiu de
garantia cooperativa a una assessoria del municipi

Divendres 24 de novembre de 2017

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental ha facilitat a l'assessoria Puigverd
Assessors un segell que identifica públicament aquest despatx com a prescriptor
especialitzat en la fórmula cooperativa. Aquest distintiu, anomenat de garantia
cooperativa, és validat per les xarxes de l’economia social i solidària. El seu
atorgament obeeix a l’assistència de l'assessoria, aquest 2017, a una formació
titulada “L’opció cooperativa per a iniciar un negoci”, impulsada pel mateix Ateneu
dins la Xarxa d’Ateneus Cooperatius del Programa aracoop.

L’objectiu del curs, adreçat a gestories i assessories, era donar a conèixer en dues
sessions la forma jurídica de cooperativa com a opció a l’hora de construir una
empresa, així com els avantatges i beneficis fiscals que comporta la seva creació.

El distintiu du per títol “aquesta empresa coopera” i especifica que l’empresa
participa del programa de formació per a prescriptors de l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès, que coneix les especificitats fiscals, laborals i jurídiques del model
cooperatiu i que treballa en xarxa amb el moviment cooperatiu i les diferents
administracions públiques.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està adherit a la Xarxa de municipis per a
l’economia social i solidària i compta amb una persona contractada a través d’un pla
d’ocupació especialitzada en el sector i integrada a l’equip de la Finestreta Única
Empresarial. Precisament des d’aquest servei es va realitzar una tramesa a totes les
assessories i gestories dels municipis per informar-les de la formació sobre
cooperativisme oferta per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.
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