ESTATUTS DE LA COOPERATIVA
1.

NOM
:
El nom de la cooperativa el vàrem elegir per acord,i és el següent: DECOECO. El
significat del nom és: Decoració ecològica.

2.

COMPTES:
El grup que s'encarrega d'aquest assumpte és la TRESORERIA, ja que han de dur
al dia les comptes, tant les entrades com les sortides. Cada mes hauran de
presentar els comptes a la COOPERATIVA.

3.

DURADA:
La nostra empresa estarà activa des de dia 15 de novembre que és el dia que s'ha
constituït l'empresa ,fins el 18 de juny de 2020 que és el darrer dia d'escola.

4.

BENEFICIS:
Amb els doblers recaptats, un 40% serà destinat a la ONG ,a part el que queda de
doblers que és un 60% es destinarà a fer una activitat grupal.
Si guanyam menys de 100 euros, es tornarà a decidir què es reparteix per
assemblea.

5.

DOMICILIS:
El nostre domicili és a l'escola Es Liceu
Carrer cabana, 31.
Telf: 971 60 09 86
Correu electrònic: decoecoesliceu@gmail.com
codi postal: 07141

6.

CAPITAL:
Entre tots els socis hem posat un capital de 130 euros, això vol dir que cadascun
posa 5 euros.
Dijous dia 5 recollida de doblers .

7.

EQUIP DIRECTIU:
La cooperativa està composta per 5 departaments. En cada departament hi ha un
representant.
Els membres de la junta directiva són:
Presidenta: Paola

Secretària: Júlia
Tresorer: Adrià

8.

OBJECTE SOCIAL:
Aquesta empresa s'ha construït per fer productes naturals a partir de materials
reciclats i altres objectes de decoració.

9.

RECUPERACIÓ CAPITAL:
Dia 18 de juny quan es tanqui l'empresa quedarà decidit on va el capital.

10. SOCIS DE LA COOPERATIVA:
La cooperativa està formada per 26 socis/es.
11. DRETS:
●
●
●
●

Deixar que tothom faci les seves propostes
Que tothom es pugui expressar
Tothom faci la mateixa feina a la seva comissió
Ser respectats

12. DEURES:
●
●
●
●
●

Esforzarse lo màxim posible
Treballar en equip
Fer la feina que ens toca
Pagar el capital social
Respectar a tothom

13. SANCIONS:
●
●
●
●
●

Quan un soci no acaba el treball, el següent dia ha d'acabar el treball del dia actual i el del
dia anterior.
Si un membre del grup no vol fer feina es quedarà netejant la classe .
Si un membre d'un grup falta el respecte a un soci es queda un dia sense fer treball a la
cooperativa.
Si durant una asamblea algú xerra surt de la classe o pert el vot.
Cada persona té 3 punts. Si perd els 3 punts fa l'aportació de 50 cèntims per recuperarlos,
1 euro si reincideix ... si algú perd els punts perd el dret a ser soci .

14. ALTRES:
●

Si una persona falta perquè està malalt haurà d'enviar un correu per afirmar que
està malalt. Si hi ha asamblea haurà de donar el vot a alguna persona.

● Si un membre de la cooperativa vol canviar d’estatuts, tota la cooperativa farà
accord per decidir si es pot canviar d’estatut.

