ESTATUTS DE LA COOPERATIVA

DAINA-ISARD
SCCL D’ENSENYAMENT

Adaptats a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de Catalunya
amb la modificació del Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer.

Aprovats en Assemblea Extraordinària el 19 de juny de 2014

Olesa de Montserrat, juny de 2014

CAPITOL I
BASES DE LA SOCIETAT
ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ
La Cooperativa d’Ensenyament (Consum) DAINA-ISARD, SCCL va ser
constituïda el 14 de novembre de 1975 i consta inscrita en el Registre de Cooperatives
en el full BN-2015 (actualment inscrita amb el número N743). Aquesta Cooperativa
adapta els seus estatuts socials als preceptes de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de
Cooperatives de Catalunya.
Aquesta Cooperativa està dotada de plena personalitat jurídica i la
responsabilitat dels seus Socis limitada a les obligacions socials subscrites.
ARTICLE 2.- OBJECTE
L’objecte social d’aquesta Cooperativa és afavorir i impulsar l’ensenyament en
general i la realització de qualsevol activitat de tipus docent, cultural o formativa en
l’àrea del saber, sigui tècnica, artística, esportiva o d’altres, així com la prestació de
Serveis Educatius complementaris escolars i extraescolars destinats als Socis i als
seus familiars relacionats amb l’organització, promoció i difusió de la cultura en
general, que puguin ser convenients per a la millora de l’acció educativa. Per
aconseguir aquest objectiu, la Cooperativa crea i gestiona l’Escola Daina-Isard i
aquells altres elements que consideri oportuns i necessaris. Tot això, sense cap tipus
de discriminació, mitjançant tècniques de treball, estudi o intel·lectuals encaminades a
desenvolupar, d’una forma integral, la personalitat dels seus alumnes, creant l’espai
cultural adequat per aconseguir tots aquests objectius.
Totes aquestes activitats es desenvoluparan sense cap ànim especulatiu ni
afany de lucre.
ARTICLE 3.- AMBIT TERRITORIAL
L’activitat principal de la Cooperativa es desenvoluparà principalment dins de
l’àmbit territorial de Catalunya.
ARTICLE 4.- DURACIÓ
La Cooperativa es constitueix per temps indefinit.
ARTICLE 5.- DOMICILI SOCIAL
El domicili social de la Cooperativa s'estableix a Olesa de Montserrat, comarca
del Baix Llobregat, carrer Cerdanya, número 15.
CAPITOL II
ELS SOCIS
ARTICLE 6.- PERSONES QUE PODEN SER SÒCIES
Els socis d’aquesta Cooperativa són els pares i mares o representants legals
d’alumnes, mentre duri la seva escolaritat,que, en el ple exercici dels seus drets,
estiguin interessats en l’obtenció dels objectius i serveis que s’estableixen en l’article 2
d’aquests Estatuts.
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El compliment de l’aportació mínima exigida implica l’adquisició de dos títols i
dóna lloc a l’ingrés a la Cooperativa de dos socis: els progenitors dels alumnes o els
seus representants legals, llevat que expressament manifestin que només un d’ells
adquireix la condició de soci.
En qualsevol cas, tot alumne de la Cooperativa ha d’estar representat per un
mínim de dos títols.
Excepcionalment i previ acord de l’Assemblea General, que és qui fixarà les
condicions de l’admissió, podrà acceptar com a Socis de la Cooperativa a persones
jurídiques.
ARTICLE 7.- REQUISITS PER A L'ADMISSIÓ
Per a l'admissió d'una persona com a sòcia, s'hauran d'acomplir els següents
requisits:
L'assenyalat en l'article 6 d'aquests Estatuts.
Tenir capacitat d'obrar tal com s'estableix en el codi civil.
Subscriure l'aportació obligatòria al capital tal i com s’estableix a l’article 22
d’aquests Estatuts.
ARTICLE 8.- DECISIONS SOBRE L'ADMISSIÓ
L'admissió de socis correspon al Consell Rector que sols podrà limitar- la per
causes justes basades en criteris objectius.
ARTICLE 9.- IMPUGNACIÓ
Tant l'aspirant com els altres Socis poden impugnar l'acord d’admissió o de
denegació.
L'acord denegatori del Consell Rector es podrà recórrer davant l'Assemblea
General per l'aspirant a Soci, en el termini d’un mes des de la data de la notificació de
l'acord. L'Assemblea General resoldrà el recurs en votació secreta en la primera reunió
que se celebri. La decisió d'aquesta es podrà recórrer davant la jurisdicció competent,
d'acord amb el que s'estableix en l'article 38 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 10.- OBLIGACIONS DELS SOCIS
Els socis estan obligats a:
a) Efectuar el desemborsament de l'aportació compromesa.
b) Estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques aprovades per
l’Assemblea.
c) Assistir a les reunions de l’Assemblea General i als altres òrgans pel qual sigui
convocat.
d) Acceptar els càrrecs socials llevat causa justificada.
e) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
f) Participar en les activitats que constitueixin l’objecte de la Cooperativa.
g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
h) Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la Cooperativa, la
divulgació dels quals puguin perjudicar a la Cooperativa.
i) Acomplir aquells altres deures que resultin dels preceptes legals i estatutaris,
així com dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de la Cooperativa i tot allò que
contempla l'article 26 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
j) No manifestar-se públicament en termes que impliquin deliberat desprestigi
social per la Cooperativa o pel cooperativisme en general.
ARTICLE 11.- RESPONSABILITATS DELS SOCIS
1.- La responsabilitat dels Socis estarà limitada a les seves aportacions
obligatòries i voluntàries al capital social, tant si estan desemborsades con si no ho
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són, i també als compromisos que haguessin assumit. Aquesta responsabilitat és de
caràcter mancomunada simple.
2.- El Soci que es doni de baixa de la Cooperativa continuarà essent
responsable, durant cinc anys, per les obligacions contretes amb la Cooperativa,
prèvies a la pèrdua de la seva condició de soci, amb les limitacions indicades en el
paràgraf anterior.
Sens perjudici d’altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els
Socis responen davant la Cooperativa amb llur patrimoni personal, present o futur, de
l’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions socials respectives.
ARTICLE 12.- DRETS DELS SOCIS
Els Socis tenen dret a:
a) Participar en la realització de l’objecte social de la Cooperativa.
b) Elegir i ser elegits pels càrrecs dels òrgans de govern de la societat.
c) Participar amb veu i vot a totes les Assemblees que se celebrin.
d) Que els sigui retornada la seva aportació en cas de baixa o dissolució de la
Cooperativa sense perjudici del que estableixen aquests estatuts per a les aportacions
el reemborsament de les quals pot ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.
e) Qualsevol altre benefici reconegut per la legislació vigent sobre cooperatives o
en aquests Estatuts i tot allò que contempla l'article 23 de la Llei de Cooperatives de
Catalunya.
ARTICLE 13.- DRET A LA INFORMACIÓ
L'exercici dels drets dels Socis i el compliment de les seves obligacions es
basaran en el millor coneixement possible del funcionament i gestió de la Cooperativa.
Tot soci, per tant, té dret a rebre tota la informació sobre les qüestions que
afectin als seus drets econòmics i socials, en els termes que s'estableixen en l'article
24 la Llei de Cooperatives de Catalunya. El Consell Rector procurarà als Socis mitjans
d'informació clars i assequibles i els proporcionarà tots els aclariments que
contribueixin a aquesta clarificació. No obstant, el Consell Rector podrà negar la
informació sol·licitada per un soci si estima que el fet de donar-la pot posar en greu
perill els interessos de la Cooperativa, amb la salvetat del que s'estipula en l’article 25
de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 14.- FALTES DELS SOCIS
Les faltes dels Socis atenent-se a la seva importància, transcendència i/o
intencionalitat es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.
Són faltes lleus:
Les d'incompliment d’alguna obligació recollida en aquests Estatuts, que sigui
comès per primer cop i que a judici del Consell Rector no comporti perjudicis greus per
la Cooperativa.
Són faltes greus:
Són faltes greus la reiteració de faltes lleus i que a judici del Consell Rector no
comportin perjudicis molt greus per la Cooperativa.
a) La falta de consideració o de respecte, la injúria i la vexació a un altre soci o
treballador de la Cooperativa.
b) No acceptar o dimitir, sense causa justificada dels càrrecs o funcions per als
que hagi estat escollit.
c) La difusió d’informació classificada (reservada, confidencial) sobre assumptes
interns de la Cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
d) L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de
quotes periòdiques o d’aportacions del capital.
e) L’incompliment dels preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o
deixar de fer-la quan això suposi un perjudici greu per la Cooperativa
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Són faltes molt greus la reiteració de faltes greus, I
a) Apropiar-se o malbaratar béns de la Cooperativa, diners, material comunitari o
qualsevol altra propietat de la mateixa.
b)Retenir sense autorització del Consell Rector béns de la Cooperativa, diners,
material comunitari i qualsevol altra propietat de la mateixa.
c) Prendre unilateralment decisions que afectin al bon funcionament de la
Cooperativa o l’ocultació de dades rellevants.
d) Falsejar documents, signatures, segells, etc. que puguin causar perjudicis en
la relació de la Cooperativa amb els seus Socis o amb tercers.
e) Utilitzar documentació de la Cooperativa, signatures, etc. sense estar
autoritzat per aquesta.
f) Utilitzar material o informació interna en benefici o ús propi i/o exercir
competència deslleial o col·laborar amb qui la realitzi.
g) Fer ús, un o més Socis, del capital comú o de la firma social, per a negocis per
compte propi.
h) Realitzar o deixar de realitzar qualsevol tipus d'actuació que lesioni greument
la imatge o els interessos de la Cooperativa.
i) No comportar-se amb la deguda consideració i respecte en les relacions amb
els altres Socis, personal docent i no docent, pares, alumnes o altres persones
externes relacionades amb la Cooperativa o fer manifestacions que impliquin
desprestigi per ells o per la Cooperativa.
i) Absències reiterades i injustificades d’un membre del Consell Rector a les
reunions degudament convocades, tant de Consell Rector com d’Assemblea General.
ARTICLE 15.- SANCIONS
Les sancions a imposar pels fets tipificats en l'article precedent són les següents:
1) Per faltes lleus: amonestació escrita .
2) Per faltes greus: amonestació per escrit, recollida en el Llibre d’Actes del
Consell Rector, i multa per valor de fins a dues mensualitats.
3) Per faltes molt greus: amonestació per escrit, recollida en el Llibre d’Actes del
Consell Rector, i multa per valor de fins a cinc mensualitats, inhabilitació per exercir
càrrecs en els òrgans socials durant cinc anys o bé l’expulsió del soci.
ARTICLE 16.- PROCEDIMENT SANCIONADOR
1.- Els Socis només podran ser sancionats per les faltes tipificades en l’article 14
d'aquests Estatuts i també, pel que fa a les lleus, pel reglament de règim intern, si n’hi
hagués.
2.- Les infraccions lleus prescriuran al cap d'un mes, les greus al cap de dos
mesos i les molt greus al cap de tres mesos des del dia en què el Consell Rector té
coneixement de la seva comissió i en tot cas, sis mesos després d'haver estat
comesa.
3.- La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector
seguint les següents normes:
a) Es preceptiva l'audiència prèvia de l'interessat o de qui el representi.
b) En tots els casos de sanció, el soci podrà recórrer en el termini d’un mes a
comptar des la notificació de la sanció, davant de l'Assemblea General.
c) L'acord de sanció o si s'escau la ratificació d'aquest, per part de l'Assemblea
General, podran ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació,
pel tràmit processal d'impugnació d'acords establert per l'article 38 de la Llei de
Cooperatives de Catalunya.
4.- En el cas d'una sanció econòmica, aquesta serà executiva des del moment
que es prengui la decisió, independentment del recurs plantejat. En els altres casos la
sanció no es farà efectiva fins que el recurs interposat no quedi resolt.
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5.- L’expulsió del soci o sòcia només pot ésser acordada per una falta tipificada
com a molt greu per aquests Estatuts, mitjançant un expedient instruït a aquest efecte
pel Consell Rector.
El recurs fet a l’Assemblea General s’ha de resoldre, amb audiència prèvia de la
persona interessada, o de qui la representi, en votació secreta. L’Assemblea General
pot anul·lar l’expulsió o bé ratificar-la. En aquest darrer cas, s’ha de tramitar la baixa
del Soci .
L’acord d’expulsió és executiu des del moment en què es notifiqui la ratificació
de l’acord per l’Assemblea General, o bé un cop ha acabat el termini per a presentar-hi
recurs.
Els acords contraris a aquests Estatuts són anul·lables Els acords socials
contraris a la Llei són nuls de ple dret. L’acció de nul·litat podrà ser exercida pels Socis
d’acord amb la legislació vigent.
ARTICLE 17.- BAIXA DE SOCI
Qualsevol Soci pot causar baixa voluntàriament de la Cooperativa, mitjançant
avís per escrit adreçat al Consell Rector amb nou mesos d'antelació. La inobservància
del preavís donarà lloc a que la baixa no es consideri justificada.
La baixa també serà justificada quan existeixi una impossibilitat manifesta
d’utilitzar els Serveis de la Cooperativa.
La baixa també serà justificada en el cas de disconformitat amb l'Assemblea
General per l'acord de fusió de la Cooperativa amb una altra o per acords que
augmentin les obligacions econòmiques dels Socis o per acords de qualsevol tipus
presos per l'Assemblea General que perjudiquin greument els interessos del soci. En
ambdós casos serà preceptiu presentar la sol·licitud de baixa per escrit dins del termini
d’un mes següent a l'adopció de l'acord.
Tots els altres casos de baixa s'entendran com a no justificats.
Poden ser donats forçosament de baixa de la Cooperativa els Socis que no
acompleixin els requisits objectius establerts per aquests Estatuts, en el referent als
seus deures i obligacions amb la Cooperativa.
L'acord serà pres pel Consell Rector, un cop comunicat a l'interessat, amb
l'audiència prèvia d'aquest.
Les qüestions a dirimir entre el Consell Rector i el soci sobre la qualificació i
efectes de la seva baixa podran ser plantejades davant l'Assemblea General dins del
mes següent a la seva notificació; i, si aquesta decidís en contra del criteri del soci,
aquest encara podrà recórrer davant la jurisdicció competent, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 19 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 18.- CONSEQÜÈNCIES
REEMBORSAMENT D'APORTACIONS

ECONÒMIQUES

DE

LA

BAIXA

I

En tots els casos de baixa d’un Soci, aquest tindrà dret al reemborsament de les
seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social sense perjudici del que
estableixen aquests estatuts per a les aportacions el reemborsament de les quals pot
ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.
Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeix la baixa i
de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà, en el termini d’un mes,
a comptar des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat,
a fixar l’import definitiu del reemborsament de les aportacions del Soci al capital social.
El Consell Rector podrà fixar provisionalment, si així ho estima convenient, aquest
import amb anterioritat a l’aprovació dels comptes, i, si s’escau, autoritzar que es faci
un reemborsament a compte del definitiu.
De l’import resultant es podran deduir les quantitats que el Soci degui a la
Cooperativa per qualsevol concepte; les que procedeixin per baixa no justificada o
expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sens perjudici
de la responsabilitat patrimonial que preveu l’article 26.2 de la Llei de Cooperatives de
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Catalunya; les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors i les previsions de
pèrdues de l’exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest.
El reembors de les aportacions obligatòries es farà, una vegada feta, si s'escau,
la deducció per pèrdues.
El pagament de les aportacions socials es farà en el termini màxim de cinc anys
a partir de la data de la baixa.
CAPÍTOL III
ALTRES TIPUS DE SOCIS
ARTICLE 19.- SOCIS EXCEDENTS
Els Socis que per qualsevol causa justificada i amb una antiguitat mínima de cinc
anys deixin la Cooperativa, podran mantenir, prèvia autorització del Consell Rector, la
qualitat de Soci excedent.
Els Socis excedents, en cap cas, poden ser membres del òrgans rectors de la
Cooperativa i no tenen dret a cap retorn cooperatiu (art. 27 de la Llei de Cooperatives
de Catalunya).
Així mateix, els Socis excedents tenen dret de veu, però no de vot, a
l’Assemblea General.
ARTICLE 20.- SOCIS COL·LABORADORS
Els Socis col·laboradors, sense realitzar l’activitat cooperativitzada principal,
podran col·laborar en la consecució de l’objecte social de la Cooperativa.
Podran entrar a formar part de la Cooperativa com a Socis col·laboradors tant les
persones físiques com jurídiques, tant públiques com privades.
La sol·licitud d’admissió com a Soci col·laborador ha d’ésser formulada per escrit
adreçat al Consell Rector.
La resolució del Consell Rector es pot recórrer davant la primera Assemblea
General que es celebri.
Els Socis col·laboradors hauran de desemborsar l’aportació mínima obligatòria al
capital social determinada en aquests Estatuts.
Les aportacions dels Socis col·laboradors hauran de reflectir-se comptablement
de forma separada.
Les aportacions dels Socis col·laboradors al capital social s’acreditaran
mitjançant títols nominatius.
Cada Soci col·laborador haurà de posseir almenys un títol, el desemborsament
del qual es farà de la mateixa manera que estableixi pels Socis de la Cooperativa.
Tindran dret de vot en l’Assemblea General amb el límit establert a l’article 34.2
de la Llei de Cooperatives de Catalunya, és a dir, la suma dels vots socials de tots els
Socis col·laboradors en cap cas podran superar el 40% de la totalitat dels vots socials.
Tindran dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions
establertes a l’article 41.2 a) de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC DE LA COOPERATIVA
ARTICLE 21.- RECURSOS ECONÒMICS DE LA COOPERATIVA
Per tal d'acomplir amb el seu objecte social, la Cooperativa comptarà amb els
recursos següents:
1.- Les aportacions obligatòries i voluntàries dels Socis al capital social.
2.- Les aportacions obligatòries i voluntàries dels Socis col·laboradors al capital
social.
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3.- Les quantitats provinents del finançament voluntari dels Socis, no
incorporables al capital social.
4.- Les donacions, subvencions i qualsevol altre ingrés que obtingui la
Cooperativa a títol gratuït.
5.- Els derivats de préstecs, crèdits i altres modalitats de finançament que es
concertin amb tercers.
6.- Les rendes i productes de l'explotació del seu patrimoni.
7.- Les quotes d’ingrés i/o periòdiques si n’hi haguessin
8.- Qualsevol altre recurs que obtingui conforme a dret i que no siguin contraris a
la naturalesa cooperativa o a allò que es disposa en aquests Estatuts.
ARTICLE 22.- CAPITAL SOCIAL.
El capital social de la Cooperativa està constituït per les aportacions obligatòries
dels Socis, el reemborsament de les quals pot ser refusat incondicionalment pel
Consell Rector, més les voluntàries que s'hi incorporin. Mentre hagi aportacions
pendents de retorn, les noves aportacions dels socis es faran per adquisició
d’aquestes. Si transcorregut un termini de quatre anys no s’han pogut fer efectives,
hauran de ser adquirides pels socis restants.
Les aportacions dels Socis s'acreditaran mitjançant títols nominatius numerats
correlativament. A cada títol s’expressarà necessàriament:
a) La denominació DAINA ISARD, SCCL, data de constitució i número
d’inscripció en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.
b) Nom del titular.
c) Data de l’admissió de l’aportació.
d) Valor nominal, import desemborsat i en el seu cas data i quantia dels
successius desemborsaments.
Els títols hauran d’estar autoritzats amb les signatures del President i Secretari
del Consell Rector. L’import de cada títol serà de SIS-CENTS Euros (600,00 €) i cada
Soci haurà de subscriure obligatòriament, com a mínim, un Títol. Aquesta aportació
obligatòria es desemborsarà, en moneda de curs legal, en el moment de la sol.licitud
d’alta com a Soci. El capital social mínim de la Cooperativa s'estableix en la quantitat
de CINQUANTA MIL Euros (50.000,00 €), totalment subscrit i desemborsat.
ARTICLE 23.- REDUCCIÓ DEL CAPITAL PER BAIXA DE SOCIS
Si, com a conseqüència del retorn als Socis o a llurs hereus de la part social, el
capital social quedés per sota del mínim establert en els Estatuts per un període
superior a sis mesos serà necessari o un acord d'Assemblea General modificant
l'Article corresponent al Capital Social dels Estatuts en la forma legalment establerta o
un acord d'ampliar la Participació de cada soci.
ARTICLE 24.- QUOTES D’INGRÉS I PERIÒDIQUES
L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés i/o quotes periòdiques, i
també decidir-ne la quantia. Aquestes quotes en cap cas no han d’integrar el Capital
Social, no són reintegrables i passaran a formar part del Fons de Reserva Obligatori.
La quantia de les quotes per als nous Socis no pot ésser superior a les
aportades pels Socis antics, a partir de l’aprovació de l’establiment de les quotes per
l’Assemblea General si no ho establien els Estatuts, actualitzades d’acord amb l’índex
de preus de consum.
ARTICLE 25.- NOVES APORTACIONS OBLIGATÒRIES AL CAPITAL SOCIAL
L'Assemblea General podrà acordar per majoria de dos terços dels vots presents
o representats noves aportacions obligatòries al capital social i establir la quantia,
terminis i condicions del desemborsament.
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Els Socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a
atendre les aportacions obligatòries exigides.
Les aportacions obligatòries al capital social no devengaran interès.
Els Socis que no facin efectives les noves aportacions econòmiques dins del
termini fixat poden ser suspesos dels seus drets socials i econòmics i fins i tot
expulsats, segons el procediment fixat en el punt 4 i 5 de l’article 56 de la Llei de
Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 26.- APORTACIONS VOLUNTÀRIES AL CAPITAL SOCIAL
L'Assemblea General podrà acordar per majoria simple de vots presents o
representats l'admissió d'aportacions voluntàries al capital social. L'acord haurà
d'expressar la quantia global màxima i el tipus d'interès que percebran aquestes
aportacions o si no en percebran.
La subscripció haurà de fer-se necessàriament en el termini de sis mesos a
comptar des de la data de l'adopció de l'acord i tots els Socis tindran dret a
subscriure'n una part proporcional a l'aportació obligatòria que tinguessin en el
moment d'adoptar-se l'acord. Els Socis que no facin ús d'aquest dret, en tot o en part,
podran cedir-lo a altres Socis.
Les aportacions voluntàries hauran de fer-se efectives totalment en el moment
de la subscripció i passaran a formar part del capital social.
ARTICLE 27.- APORTACIONS VOLUNTÀRIES QUE NO S’INCORPORARAN
AL CAPITAL
L’Assemblea General pot acordar l’admissió de finançament voluntari dels Socis
o de terceres persones, sota qualsevol modalitat jurídica i en el termini i amb les
condicions que s’estableixin en el mateix acord. En cap cas aquest finançament no ha
d’integrar el capital social.
ARTICLE 28.- ENTREGUES I PAGAMENTS PER L’OBTENCIÓ DE SERVEIS
Els lliuraments de fons i en general els pagaments per a l’obtenció dels serveis
cooperativitzats no integren el capital social, són una forma d’utilització per part del
Soci dels esmentats serveis i estan subjectes a les condicions establertes pel Consell
Rector, d’acord amb els criteris fixats per l’Assemblea General.
ARTICLE 29.- TRANSMISSIÓ DE LES APORTACIONS
Les aportacions o parts socials podran transferir-se:
a) Entre Socis, per actes "inter-vivos", prèvia oferta de transmissió publicada en
el tauló d'anuncis del domicili social donant compte al Consell Rector en el termini de
vint dies des de la conclusió de l'acte El soci transmetent haurà de conservar com a
mínim, l'aportació obligatòria al capital social.
b) Per successió "mortis-causa". En cas de mort d'un soci es tornarà als seus
hereus legals el capital social que els correspongui valorant-lo d’acord amb el què
s’estableix a l’article 20 de la Llei de Cooperatives. No s’hi ha d’aplicar cap deducció i
els han d’ésser reemborsades en un termini màxim de tres anys, amb dret a percebre
interessos amb els mateixos límits i condicions dels Socis, sempre que acreditin
davant la Cooperativa el compliment de totes les exigències legals per a fer efectiva la
successió. Si els hereus desitgen adquirir la condició de Socis hauran de sol—licitar-ho
al Consell Rector, en el termini màxim de sis mesos des del fet causant, qui decidirà
sobre l'admissió atenent-se a les necessitats objectives de la Cooperativa. Si són
admesos hauran de repartir-se entre ells l'aportació del causant i, en el seu cas,
s'haurà de completar si la part que cadascun d'ells rebés no assolís el mínim
d'Aportació obligatòria exigida per a ingressar en la Cooperativa.
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c) De pares a fills i donant compte al Consell Rector en el termini de vint dies des
de la conclusió de la transmissió.
ARTICLE 30.- CLASSES DE RESULTATS COMPTABLES
1. Hi pot haver dos tipus de resultats comptables: els cooperatius i els
extracooperatius.
2. Són Resultats Cooperatius els que es deriven de:
a) Les activitats integrades en l’objecte social, malgrat que procedeixin d’entitats
no cooperatives si aquestes duen a terme activitats preparatòries, complementàries o
subordinades a les de la mateixa Cooperativa.
b) La gestió de la tresoreria de la Cooperativa.
c) L’activitat financera de la secció de crèdit de la Cooperativa.
d) L’activitat cooperativitzada duta a terme per terceres persones no sòcies, si la
Cooperativa compleix els límits establerts per la Llei de Cooperatives de Catalunya.
e) La regularització de balanços, d’acord amb l’article 71 de la Llei.
f)Les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat
material o immaterial destinats al compliment de l’objecte social, si se’n reinverteix tot
l’import en nous elements de l’immobilitzat material o immaterial, igualment afectes al
compliment de l’objecte social, dins el termini comprès entre l’any anterior a la data de
lliurament o posada a disposició de l’element patrimonial i els tres anys posteriors,
sempre que romanguin en el seu patrimoni, excepte les pèrdues justificades, fins que
en finalitzi el període d’amortització.
3. Són Resultats Extracooperatius els que es deriven de:
a) L’activitat cooperativitzada duta a terme amb terceres persones no sòcies,
excepte allò que disposa la lletra d) de l’apartat 2 d’aquest article.
b)Les activitats econòmiques o fonts alienes, directament o indirectament, a les
finalitats específiques de la Cooperativa.
c)Les inversions o participacions financeres en societats que no compleixin els
requisits establerts per la lletra a) de l’apartat 2, llevat dels procedents dels fons
d’inversió.
d) L’alienació dels elements de l’actiu immobilitzat, quan no es puguin considerar
resultats cooperatius segons el que disposa la lletra f) de l’apartat 2 d’aquest article.
ARTICLE 31.- APLICACIÓ DELS EXCEDENTS
Dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, un
cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa i abans de la consideració de
l’impost de societats han de destinar-se a cobrir els fons socials obligatoris en els
termes establerts en l’article 32 d'aquests Estatuts Socials. L'excedent disponible
s'aplicarà en els termes establerts en l'article 33 d'aquests Estatuts.
ARTICLE 32.- FONS SOCIALS OBLIGATORIS
La Cooperativa s'obliga a constituir el fons de reserva i el fons d'educació i
promoció cooperativa.
1.- El Fons de Reserva Obligatori, té la finalitat de consolidar econòmicament
la Societat i és irrepartible entre els Socis.
El fons de reserva obligatori està constituït per:
a) L’aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extracooperatius,
d’acord amb el que disposa l’article 66 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
b) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en el cas de baixa
injustificada o expulsió dels Socis.
c) Les quotes d’ingrés o periòdiques
Al Fons de Reserva Obligatori es destinarà, segons l’article 66 de la Llei de
Cooperatives de Catalunya:
a) El 50% del excedents bruts corresponent als resultats cooperatius.
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b) El 50% dels excedents provinents de la regularització de balanços.
c) El 100% dels excedents provinents de les plusvàlues per l’alineació dels bens
materials o immaterials.
d) El 50% dels beneficis extracooperatius, un cop deduïdes les pèrdues de
qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost de
societats.
2.- El Fons d'Educació i Promoció Cooperativa té com a finalitat la formació
dels Socis en tècniques cooperatives, econòmiques i professionals i també per atendre
objectius d'incidència social en l'àmbit on està radicada la Cooperativa i als
d'intercooperació.
El fons d’educació i promoció cooperativa es constitueix amb:
a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis
extracooperatius, d’acord amb l’article 66 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
b) Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la Cooperativa
imposi als Socis.
c) Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels Socis o de
terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.
Al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa se li destinarà, segons l’article 66
de la Llei de Cooperatives de Catalunya el 10% dels excedents bruts de cada exercici.
L’Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d’aplicació del fons
d’educació i promoció cooperativa, les dotacions del qual han de figurar en el passiu
del balanç, separadament d’altres partides
ARTICLE 33.- DESTÍ DELS EXCEDENTS DISPONIBLES
Els excedents disponibles, tant cooperatius com extracooperatius, un cop
satisfetes les dotacions als diferents fons obligatoris, s’aplicaran d’acord amb el que
estableix l’article 129 de la Llei de Cooperatives de Catalunya a una reserva
irrepartible la qual es destinarà a les activitats pròpies de la Cooperativa i a la que es
podrà imputar, si s’escau, totes les pèrdues d’acord amb allò que estableix la Llei de
Cooperatives de Catalunya.
La Cooperativa ha d’aplicar la totalitat del resultat de la regularització del balanç
a què fa referència l’article 64.2.e) de la Llei de Cooperatives de Catalunya al fons de
reserva obligatori. Tanmateix, quan la Cooperativa tingui pèrdues per compensar,
aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar- les, i s’ha de respectar
igualment, en tot cas, el que estableix l’article 67.2.a) de la Llei de Cooperatives.
ARTICLE 34.- IMPUTACIÓ DE PÈRDUES
1.- És vàlid imputar les pèrdues a un compte especial per a amortitzar- les amb
càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei de l’Estat
43/1995, del 27 de desembre, de l’impost sobre societats, o la legislació tributària
específica.
2.- Per a la imputació de les pèrdues, siguin cooperatives o extracooperatives la
Cooperativa es regirà els criteris següents:
a) Fins al 50% de les pèrdues es poden imputar al fons de reserva obligatori. Si
per a la imputació de pèrdues s’ha utilitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva
obligatori, no s’han d’aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats
positius repartibles fins que aquest fons hagi recuperat la quantia d’abans d’haver-lo
utilitzat.
b) Totes les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntari.
c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’imputa als
Socis en proporció a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascun
d’aquests amb la Cooperativa, tenint en compte el que estableix l’article 27, lletra c),
apartat vuitè de la Llei de Cooperatives de Catalunya . Si aquests serveis o operacions
realitzats fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a realitzar cada soci o
sòcia, de conformitat amb l’article 26.1.a) de la Llei de Cooperatives de Catalunya, la
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imputació de les pèrdues esmentades s’ha de fer proporcionalment a l’activitat
cooperativitzada mínima obligatòria.
3. Les pèrdues imputades a cada soci o sòcia s’han de satisfer directament, dins
l’exercici econòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions
en les Aportacions al Capital Social.
4. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l’apartat 1
d’aquest article, quedin sense compensar, han d’ésser satisfetes directament pel soci
o sòcia en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és
que s’insta la fallida de la Cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials,
sens perjudici del que disposa l’article 54 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 35.- TANCAMENT DE L'EXERCICI
L'Exercici social i econòmic de la Cooperativa quedarà tancat el 31 d’agost de
cada any.
ARTICLE 36.- INFORMES, MEMÒRIA, BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS
Dins els tres mesos immediatament posteriors al tancament de l'exercici social el
Consell Rector presentarà als Interventors de comptes, per al seu informe i
consideració posterior a l'Assemblea, la memòria explicativa de la gestió de l'empresa,
el balanç de situació i el compte de resultats.
La Cooperativa ha de dipositar al Registre de Cooperatives dins dels dos mesos
següents a la data en que hagin estat aprovats per l’Assemblea General els comptes
anuals amb l’informe de l’interventor de comptes de la Cooperativa.
La Cooperativa haurà de tenir en ordre i al dia els llibres següents: registre de
socis, registre d’aportacions socials, actes d’Assemblea General i Consell Rector i
inventari/balanç i diari.
CAPÍTOL V
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA
ARTICLE 37.- ELEMENTS BÀSICS
L’organització funcional interna i la resta de condicions de funcionament de la
Societat seran proposades pel Consell Rector i hauran de ser aprovats per
l’Assemblea General de Socis.
En qualsevol cas el reglament de règim interior, quan n’hi hagi, haurà de ser
aprovat per majoria de dos terços dels vots assistents a l’Assemblea General. Les
retribucions del personal que treballi per compte de la Cooperativa
no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i
categoria professional, estableixi el conveni col—lectiu aplicable al personal assalariat
del sector i de la zona de l’àmbit de la Cooperativa.
A manca d’un reglament de règim intern, s’aplicarà allò que prevegi les fonts de
dret cooperatiu català i, supletòriament, l’ordenament jurídic cooperatiu en general i en
darrer terme la normativa laboral.
CAPÍTOL VI
GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA
ARTICLE 38.- ÒRGANS SOCIALS
Els òrgans encarregats de la direcció, l'administració i el control intern de la
Societat Cooperativa són:
a) L'Assemblea General.
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b) El Consell Rector.
c) Els Interventors de Comptes.
d) La Direcció
ARTICLE 39.- ASSEMBLEA GENERAL
L'Assemblea General està constituïda per tots els Socis degudament reunits i és
l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social en tots els aspectes de l'activitat de la
societat, estant-li supeditats els altres òrgans i els propis Socis en matèries de la seva
competència.
Els seus acords obliguen a tots els Socis, inclosos els absents i aquells que
haguessin dissentit, sense perjudici de la impugnació o revisió, d'acord amb allò que
estableixin les disposicions vigents.
ARTICLE 40.- FUNCIONS DE L'ASSEMBLEA
Sense perjudici que l'Assemblea pugui entendre en els assumptes relatius al
funcionament de la Cooperativa, li corresponen particularment, i sense possibilitats de
delegació, les següents facultats:
a) Aprovar els comptes i balanços, assenyalar les quantitats destinades a dotar
els fons de reserva i fons d'educació i promoció cooperativa, la imputació de pèrdues i
censurar la gestió del Consell Rector.
b) Designar i cessar els membres del Consell Rector i els interventors de
comptes.
c) Acordar l'admissió definitiva de Socis i les baixes, en els casos tipificats en
aquests Estatuts, així com decidir sobre els recursos interposats.
d) Aprovar el reglament general d'ordre interior.
e) Crear nous centres o tancar-los i acordar l'adquisició o alienació de béns i
drets sempre que suposin una modificació substancial de l'estructura econòmica o de
l'organització de la societat.
f) Modificar els Estatuts i dissoldre la Cooperativa, nomenant liquidadors i
aprovant la liquidació final.
g) Fusió i escissió i transformació de la Cooperativa.
h) Qualsevol altre assumpte que amb caràcter d'indelegable li reconegui la
legislació vigent.
ARTICLE 41.- CLASSES D'ASSEMBLEES
L’ Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.
Assemblea General Ordinària. Està formada per tots els Socis i serà
convocada pel Consell Rector, amb caràcter d'ordinari un cop a l'any dins els sis
mesos següents al tancament de cada exercici, per a, si procedeix, aprovar la
memòria, el balanç i el compte de resultats així com la distribució d'excedents o la
imputació de pèrdues i decidir sobre els plans de gestió d'exercicis successius.
Assemblea General Extraordinària. Podran convocar una Assemblea General
Extraordinària sempre que hi hagi un assumpte que així ho requereixi:
a) El Consell Rector, per iniciativa pròpia.
b) A petició del deu per cent dels Socis, com a mínim.
c) Els interventors de comptes, en el cas de les Cooperatives que tinguin quatre
o més Socis.
ARTICLE 42.- CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEES
El Consell Rector convocarà l'Assemblea General mitjançant un anunci en el
domicili social i a més per escrit amb especificació del lloc, dia i hora, en primera i en
segona convocatòria i l'ordre del dia enviat a cadascun dels Socis amb quinze dies
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d'anticipació, com a mínim, i trenta com a màxim respecte a la data celebració de la
reunió.
Assemblea Universal. Una Assemblea s'entendrà també vàlidament constituïda
amb caràcter d'universal quan, estant presents o representats tots els Socis, sense
convocatòria prèvia i desprès de fixar un ordre del dia cap d'ells s'oposi a celebrar-la.
ARTICLE 43.- CELEBRACIÓ DE L'ASSEMBLEA
L'Assemblea haurà de reunir-se en el domicili social, llevat d'avís en contra i
estarà presidida pel President del Consell Rector, actuant de Secretari qui ho sigui del
Consell.
L'Assemblea es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si
els assistents representen més de la meitat dels vots socials.
L’Assemblea serà vàlida en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de
vots socials dels Socis que hi assisteixin.
ARTICLE 44.- DEL VOT PER REPRESENTANT A L’ASSEMBLEA GENERAL
Cada soci té dret d’un vot a l’Assemblea General. Aquest dret es podrà exercir a
l’Assemblea General mitjançant un representant.
La representació haurà de ser escrita i expressa per a una sessió concreta.
L’admissió es farà per la presidència de l’Assemblea General al començament
de la sessió.
L’Assemblea General pot acceptar un representant no soci de la Cooperativa.
En cap cas un soci podrà tenir més d’una representació.
ARTICLE 45.- ADOPCIÓ D’ACORDS
L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple dels vots socials
presents i representats.
Caldrà el vot de les dues terceres parts, com a mínim, per a que es pugui
prendre un acord sobre les qüestions compreses en els apartats d), f) i g) de l'article
40 d'aquests Estatuts i per aquells altres casos que estableixi la Llei de Cooperatives
de Catalunya.
En cap cas podrà establir-se una majoria superior als dos terços en les
votacions.
L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació
d’algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat
més un del vots assistents, si consta en l’ordre del dia de la convocatòria o la majoria
de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.
. L’Assemblea General, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal, no pot
adoptar acords sobre assumptes que no consten a l’ordre del dia, tret dels referents a:
1.- La convocatòria d’una nova Assemblea General,
2.- La realització de la censura de comptes per part de membres de la
Cooperativa o per una persona externa.
3.- L’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector
o a la revocació d’algun càrrec social.
ARTICLE 46.- IMPUGNACIÓ DELS ACORDS SOCIALS
Els acords socials contraris a aquests Estatuts són anul·lables
Els acords socials contraris a la Llei són nuls de ple dret i l'acció de nul·litat
podrà ser exercida pels Socis d'acord amb la legislació vigent.
Els acords que lesionin els interessos de la Cooperativa poden ser impugnats
pels Socis segons les normes i amb els terminis que s'estableixen en l'article 38 de la
Llei de Cooperatives de Catalunya.
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ARTICLE 47.- ACTA DE LA SESSIÓ
Finalitzada l’Assemblea General s’elaborarà una acta de la sessió la qual haurà
de ser signada pel President i el Secretari de la mateixa que recollirà els següents
punts:
- Lloc i data on aquesta s’ha celebrat.
- Llista i nombre d’assistents.
- Si s’ha celebrat en primera o en segona convocatòria.
- Resum dels assumptes tractats, amb els acords presos i, si s’escau, el resultat
de les votacions.
- Les intervencions dels Socis que sol·licitin que constin en acta.
L’aprovació de l’acta de l’Assemblea General pot fer-se de dues maneres:de ser
signada pel President i Secretari i també per dos Socis interventors d’actes
a) Immediatament després de celebrar-se l’Assemblea.
b) En el termini de quinze dies després de la seva celebració, havent designats a
tal efecte.
Els acords adoptats són executius d’ençà de la data que determini l’assemblea
o, si no ho ha determinat, a partir de la data en què es va fer l’Assemblea, llevat que
per Llei s’exigeixi una altra cosa. L’aprovació de l’acta és condició resolutòria de
l’efectivitat d’aquests actes.
Qualsevol soci podrà sol·licitar un certificat dels acords presos i el Consell Rector
té l’obligació d’expedir-li en el termini màxim de deu dies.
ARTICLE 48.- CONSELL RECTOR
Es l’òrgan de representació i govern de la societat i qui gestiona l’empresa. Li
correspon la gestió social, incloent-hi la representació de la societat en judici o fora
d'ell, en tot allò que estigui comprès dins el tràfic normal de l'empresa. A efectes
interns té la competència d'establir les directrius generals d'actuació amb subordinació
a les normes, instruccions, acords i política general de l'Assemblea General de Socis.
En tot moment el Consell Rector ajustarà la seva actuació als objectius bàsics de
garantir la continuïtat de l'empresa col·lectiva, la seva rendibilitat, mesurada en termes
econòmics i socials i l'efectivitat dels principis col·lectius.
ARTICLE 49.- COMPOSICIÓ I CÀRRECS
El Consell Rector estarà composat per dotze membres escollits per l'Assemblea
General entre els membres de la Cooperativa per un període de quatre anys, i com a
màxim dues legislatures consecutives.
Els càrrecs del Consell Rector seran els de President, Sots-President Secretari,
Tresorer i vuit Vocals.
La distribució d’aquests càrrecs serà feta pel Consell Rector.L’exercici del càrrec
de conseller és obligatori llevat la reelecció o altra causa justa.
Les vacants que es produeixin de membres del Consell Rector durant la vigència
del mandat es cobriran en la primera Assemblea que celebri la Cooperativa desprès de
produir-se l’esmentada vacant.
ARTICLE 50.- DELEGACIÓ DE FACULTATS DEL CONSEL RECTOR
El Consell Rector podrà delegar facultats en un o varis dels seus membres.
Aquesta delegació només podrà comprendre el tràfic empresarial normal de la
Cooperativa. En qualsevol cas el Consell Rector conservarà sempre les facultats que
marca l'article 44 de la Llei de Cooperatives de Catalunya, en especial, respecte a:
1) Fixar les directrius d'actuació de la Cooperativa amb subjecció a les directrius
de l'Assemblea General.
2) Control de la gestió empresarial delegada.
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3) Presentar a l'Assemblea General la memòria explicativa de la seva gestió,
rendició de comptes i proposta d'imputació i assignació de resultats.
ARTICLE 51.- EL PRESIDENT
El President ostentarà la representació de la Cooperativa per delegació del
Consell Rector, convocarà i presidirà les reunions dels òrgans socials amb les facultats
pròpies del càrrec, podrà prendre decisions que siguin urgents, donant compte de les
mateixes al Consell Rector en la primera reunió que es celebri.
Serà funció del Sots-President la de substituir al President en cas d’absència del
mateix, per malaltia o per vacant.
ARTICLE 52.- EL SECRETARI
Seran funcions del Secretari, entre d'altres, la custòdia dels llibres oficials i els
documents de l'arxiu de la Cooperativa, així com la redacció de les actes de les
reunions dels òrgans socials i l'emissió de certificacions.
ARTICLE 53.- EL TRESORER
Correspon al Tresorer la custòdia dels fons de la Cooperativa, custodiar i portar
els llibres de comptabilitat i comunicar al Consell Rector qualsevol irregularitat que es
produeixi en cobraments i pagaments i, en general, la gestió econòmica de la
Cooperativa.
ARTICLE 54. VOCALS
Serà funció del vocal la de col.laborar, amb la resta de membres del Consell
Rector, en l’estudi i resolució dels assumptes i en el funcionament intern del Consell
Rector i se li podrà delegar la dedicació especial en algun assumpte concret.
ARTICLE 55.- REUNIONS I FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR
El Consell Rector es reunirà ordinàriament un cop al mes i amb caràcter
d'extraordinari quan ho demani qualsevol membre del Consell Rector.
Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si hi assisteixen més de
la meitat dels seus components.
Els membres del Consell Rector podran concedir la representació, en cas
d'inassistència, a un altre membre. Cada membre del Consell només podrà
representar a un altre.
Els acords del Consell Rector s’adopten per la majoria absoluta dels membres
del Consell Rector presents o representats. En cas d'empat en les votacions, el vot del
President serà diriment.
L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dona dret a retribució. No
obstant això les despeses i perjudicis que ocasioni l’exercici de l’esmentat càrrec podrà
ser compensat per la Cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General en
cada circumstància.
ARTICLE 56.- RESPONSABILITAT DEL CONSELL RECTOR
Els membres del Consell Rector han d’exercir el càrrec amb diligència i lleialtat
als representats i han de dur una gestió empresarial ordenada.
Els membres del Consell Rector respondran solidàriament davant de la
Cooperativa, davant dels Socis i davant dels creditors socials pels danys que causin
per actes contraris a la Llei o a aquests Estatuts o per actes duts a terme sense la
diligència amb què han d’exercir el càrrec.
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No responen pels actes en què no hagin participat o si han votat en contra de
l’acord i han fet constar a l’acta que s’hi oposen o mitjançant un document fefaent
comunicat al Consell Rector dins dels deu dies següents a l’acord.
A efectes de l’acció de responsabilitat contra el Consell Rector s’estarà a tot allò
que s’estableix als apartats 3,4 i 5 de l’article 45 de la Llei de Cooperatives de
Catalunya.
ARTICLE 57.- INTERVENTORS DE COMPTES
L’Assemblea General nomenarà per un període de dos anys, entre els Socis no
components del Consell Rector dos interventors de comptes.
L’Assemblea General podrà autoritzar un assessorament extern amb càrrec als
fons de la Cooperativa quan les persones nomenades no tingui els coneixements
idonis per l’exercici del càrrec.
Els interventors de comptes sancionen els comptes anuals presentats a
l’Assemblea General, degudament auditats per una empresa auditora independent.
Els Interventors de Comptes podran consultar en qualsevol moment la
documentació de la Cooperativa i assessorar-se degudament per al compliment de la
seva funció.
En quant a la seva remuneració, regeix el mateix que el que es disposa en
l'article 54 d’aquests Estatuts pels membres del Consell Rector.
Si ho acorda l'Assemblea General de Socis o el Consell Rector o bé ho sol—
licita el 15% dels Socis, els comptes de l'exercici econòmic hauran de ser verificats per
una auditoria de comptes.
El càrrec d'interventor de comptes és incompatible amb el de membre del
Consell Rector o amb el de director o gerent i amb la condició de parent d'aquests, en
aquest cas es necessitarà l’autorització expressa de l’Assemblea General.
El règim de responsabilitat dels interventors de comptes en allò que els és
aplicable s'estableix en l'article 45 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 58.- DIRECCIÓ
L’Assemblea General en compliment de l’article 48 de la Llei de Cooperatives de
Catalunya pot acordar instituir una gerència o direcció encarregada de la gestió
ordinària de l’empresa cooperativa, d’acord amb la regulació estatutària de la mateixa,i
sens perjudici, en cap cas, de les competències i les facultats del Co nsell rector.
En el cas de les cooperatives d’ensenyament, com la nostra, s’ha de designar un
director o directora general amb facultats específiques.
En tot cas el Consell Rector serà qui assenyalarà, per delegació de l’Assemblea
General, les facultats específiques corresponents.
CAPÍTOL VII
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS, FUSIO, ESCISSIÓ,
TRANSFORMACIÓ I DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
ARTICLE 59.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS
L'Assemblea General de Socis adoptarà l'acord de modificació dels Estatuts
Socials amb una majoria mínima de les dues terceres parts dels vots socials assistents
a l’Assemblea General. Pel canvi de domicili social dins del mateix terme municipal és
suficient l’acord del Consell Rector.
La Cooperativa inscriurà en el Registre de Cooperatives la modificació dels
Estatuts Socials en la forma com s'estableix en l'article 73 de la Llei de Cooperatives
de Catalunya. La sol.licitud d’aquesta inscripció haurà d’anar acompanyada del
certificat de l’acta de l’Assemblea General incorporat a una escriptura pública.
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ARTICLE 60.- FUSIÓ
Les Cooperatives es poden fusionar en una nova o bé absorbir una societat
cooperativa o més d’una.
Per a dur a terme la fusió serà necessari que votin favorablement, com a mínim,
les dues terceres parts de vots socials assistents a l’Assemblea General.
Per la resta d’actuacions referents a la fusió s’estarà al que s’estableix als
articles 73 i següents referents a les fusions de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 61.- ESCISSIÓ
L'acord d'escissió de la Cooperativa es farà d'acord amb el que s'estableix en
l'article 83, per a les escissions, en la Llei de Cooperatives de Catalunya.
Per a dur a terme l'escissió serà necessari , com a mínim, que votin
favorablement les dues terceres parts de vots socials assistents a l’Assemblea
General.
ARTICLE 62.- TRANSFORMACIÓ
Les societats cooperatives es poden transformar en una altra persona jurídica.
L’acord de transformació d’una societat cooperativa ha de ser adoptat per una
majoria de les dues terceres parts del nombre dels vots socials assistents a
l’Assemblea General.
L’acord de transformació d’una societat cooperativa s’ha de publicar en el “Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya” i en dos diaris de gran difusió a Catalunya i s’ha
de comunicar també als creditors.
La resta de condicions per les transformacions són les que s’estableixen en els
articles 84 i 85 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
ARTICLE 63.- DISSOLUCIÓ DE LA COOPERATIVA. CAUSES
La Cooperativa es dissoldrà quan hi hagi impossibilitat de continuar el seu
objecte social o per les altres causes assenyalades en l'article 86 de la Llei de
Cooperatives de Catalunya.
Per a dur a terme la dissolució de la Cooperativa serà necessari que, com a
mínim, votin favorablement les dues terceres parts dels vots socials assistents a
l’Assemblea General.
ARTICLE 64.- LIQUIDACIÓ
Per a procedir a la liquidació de la Cooperativa, l'Assemblea General que acordi
la dissolució nomenarà a cinc socis liquidadors, preferentment entre els Socis. Si cap
d’aquests no volgués acceptar el càrrec, els ha de nomenar entre persones físiques o
jurídiques que no en siguin Socis.
En el cas que l’Assemblea General no nomeni liquidadors, el Consell Rector,
automàticament, adquireix aquesta condició.
Per la resta d’actuacions referents a la liquidació i competències dels liquidadors
s’estarà amb el que s’estableix als articles 87 i 88 de la Llei de Cooperatives de
Catalunya.
ARTICLE 65.- ADJUDICACIÓ DE L'HAVER SOCIAL
Per adjudicar l’haver social d’una Cooperativa s’ha de respectar íntegrament el
fons d’educació i promoció cooperativa i procedir d’acord amb el que s’estableix a
l’article 89 de la Llei de Cooperatives de Catalunya i a l’article 90 de la mateixa llei per
a les operacions finals.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
D’acord amb els criteris de l’article 11 s) de la Llei de Cooperatives de Catalunya
aquesta Cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i foment de
la formació.
La Cooperativa fomentarà la formació dels seus Socis en la teoria i en la pràctica
de la Cooperació, així com en els principis de la democràcia i la participació pròpies
d'una societat oberta i, directament o mitjançant la col·laboració d'altres entitats, tindrà
cura de la formació econòmica i social dels seus Socis i de l’entorn social en el que
està inserida.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
En totes aquells aspectes no regulats en aquesta Estatuts s’aplicarà el que
disposa la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
La invalidació d’un article no comporta la invalidació d’aquests estatuts.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En totes aquelles aportacions de capital existents, a l’entrada en vigor d’aquests
estatus modificats, els hi serà d’aplicació el següent procediment:
Els títols actuals seran dividits en dos títols nous i equivalents, segons el seu
valor original.
El titular pot cedir un dels títols. Aquesta cessió es vehicularà através de la
Secretaria de la Cooperativa.
Qualsevol situació no contemplada en aquesta Disposició transitòria, serà
estudiada i resolta pel Consell Rector
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