ESTATUTS DE LA COOPERATIVA

COOPSTAR
1.Nom
. L a cooperativa funcionará amb el nom coopstar.
2. Objecte social.L a nostra cooperativa farà
productes amb material reciclat.

3. Socis. 
Som 21 socis.
4. Durada.Els alumnes de 5è de primària del CEIP
Voramar ens hem reunit per formar una cooperativa que es
va constituir el 25/10/2019.

5. Domicili.c/ Bonavista num. 93, 07458 Can Picafort.
Illes Balears.

6. Capital.Es fixa en 105€. Es divideix en 21
participacions de 5€ per cada soci.

7. Els comptes,s’han de presentar als socis cada 7
dies.

8. Recuperació del capital.Un cop finalitzada la
venda els socis hem decidit que recuperarem el capital .

9. Els beneficis.E ls beneficis que s’obtenguin els
repartirem de la següent manera:
●
El 10% dels beneficis seran per una ONG que
elegirem.
● el 90% dels beneficis per una activitat conjunta. Per
poder realitzar l’activitat haurem d’estar d’acord el 70%
dels socis.

10. Drets.

● Que tots siguem importants per la cooperativa.
● Tots respectarem les idees de la cooperativa.
● Tos hem de participar democraticament.

11. Deures.
● Si ens quedam sense diners i entrem en bancarota
haurem d’aportar més quantitat, que es decidirà en el
seu moment.
● Complirem les tasques encomanades.
● Tindrem cura del material que haurem d’utilitzar.

12. sancions.
● Qui no aporti capital no obtindrà beneficis.
● El que faci malament el seu càrrec/ treball podrà ser
destituit . Si és un acte molt greu cercarem altres mesures.
● El que de forma reiterada demostri desinterès cap al
projecte deixarà de fer el projecte i passarà a fer tasques
escolars.

13. Altres
● Si un soci s’en va de l’escola definitivament, recuperarà
el capital i no participarà en el repartiement dels
beneficis.

14. Equip directiu.

 President– Santiago/ 
Vice-president-Walid
Tresorer– Jimmy / 

Vice-tresorera– Marina
Secretària– Maily /vice-secretària 

– Núria

