ESTATUTS
CREATIVE CLASS

Reunits per decidir finalment quins seran els estatuts de la nostra
cooperativa Creative Class :
ARTICLE 1:
Tota la classe volem formar part de la cooperativa.
Un total de 28 membres.
El nom de la nostra cooperativa, per votació és, 
Creative 
Class
.
L’empresa es situarà a carrer Ramon Llull numero 1
ARTICLE 2:
La cooperativa durarà un curs 2018/19
ARTICLE 3:
Cada membre de la cooperativa tendrá una fitxa amb nom i dades
personals
ARTICLE 4:
Tots els socis tenen dret a donar idees
ARTICLE 5:
Al final de la cooperativa retornarà les aportacions als socis i
repartirem a parts iguals els beneficis.
Un 10% anirà a obres socials.

ARTICLE 6:
Repartiment de tasques i productes. Repartirem les tasques a
realitzar entre tots els socis, tenim un coordinador de tasques i,
després tindrem un coordinador de cada producte.
ARTICLE 7:
Participar a les activitats de formació i intercooperació de la nostra
cooperativa, si no es participa es penalitzarà com s’indica a un altre
article.
ARTICLE 8:
Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa ,
sense cap discriminació
ARTICLE 9:
Tots hem de respetar a tots
ARTICLE 10 :
A les tres penalitzacions estarà expulsat durant dues classes de
cooperativa i mentre els altres membres treballen ell farà deures de
l’assignatura que pertoqui , i a les cinc penalitzacions estarà expulsat
de la cooperativa Creative Class.
ARTICLE 11:
El nostre EQUIP DIRECTIU, està format per:
a. President: Joan Riera i
vicepresident: Toni Ramis
Són els màxims representants de l’empresa.
b. Tresorer: Arnau Company i
ajudant de tresorer: Tomeu Tous
Són les persones encarregades de gestionar els diners de l’empresa.
c. Secretaria : Aina Amengual i
vicesecretaria: Maria Riera

Són les persones encarregades de gestionar els documents de
l’empresa.
ARTICLE 12
L’aportació del capital inicial serà de 4€, això és un total de 112€

Palma de Mallorca, 4 de febrer 2019

Vist i plau i signat per tots els membres de la cooperativa.

