ESTATUTS DE LA COOPERATIVA
“ICOOPER620”

Article 1. Nom
La cooperativa funcionarà amb el nom de ICOOPER620.
Article 2. Objecte social
La nostra cooperativa farà productes artesanals que seran de gran utilitat.
Article 3. Socis
La coopertiva està formada per 20 socis i socies.
Article 4. Durada
La cooperativa es constitueix el dia 24 de setembre de 2018 fins al 21 de juny de 2019.
Article 5. Domicili
El domicili social queda establert a Ferreries
Carrer Beat Huguet nombre 11. CP: 07750
Article 6. El capital
El capital d’inversió es fa en 100 euros. Es divideix en 20 participacions de 5 euros per a cada soci/a.
Article 7. Els comptes
Els informes de comptes s’han de presentar als socis cada 7 dies.
Article 8. Recuperació del capital
Un cop finalitzada la venda, els socis decidirem si recuperarem o invertirem el capital.
Article 9. Utilització dels beneficis
Els beneficis obtinguts es repartiran de la següent manera:
● El 20% dels beneficis es destinaran a la fundació Josep Carreras.
● El 80% dels beneficis seran per una activitat conjunta, triada amb assemblea.
Article 10. Drets
● Tots els socis tenim dret a recuperar el capital.
● Totes les decisions s’han de prendre en democràcia.
● Tots els socis tenen el dret de participar de manera equitativa en l’elaboració dels productes.

Article 11. Deures
● Tots els socis hem d’aportar el mateix capital.
● Hem de respectar el vot dels altres socis.
● Tots els membres es comprometen a fer feina correctament i no queixar-se.
● Tots els socis han de complir amb les seves tasques.
Article 12. Sancions
● Si un soci/a no aporta el capital, no tindrà beneficis.
● Si un soci/a no pot assistir a l’activitat conjunta, recuperarà el capital i els beneficis.
● Si un soci/a no vol assistir a l’activitat conjunta, recuperarà el capital però no tindrà beneficis.
● Si un soci/a no fa la feina indicada, després de dues oportunitats es decidirà el seu càstig.
● Si no feim les feines bé, haurem de fer tasques escolars.
Article 13. Equip directiu
L’equip directiu està format per:
● President→Gerard Flores
● Secretari→ Marc Coll
● Tresorer→ Josep Lluis
Ferreries, 8 d’octubre del 2018

