ESTATUTS INTEGRACCIÓ S. COOP.
1. Denominació i règim legal
Es constitueix la Cooperativa denominada INTEGRACCIÓ S. COOP.,
emmarcada dintre del programa Joves Emprenedors Associats (JEA) amb les normes que
s'estableixen i regeixen els presents estatuts.
2. Durada
La nostra cooperativa tindrà una durada fins a final del curs escolar 2019-2020. Per tant, dia
30 de juny de 2020 aquesta entitat quedarà dissolta. Tot l'import recaudat per aquesta
cooperativa així com el material que quedi serà destinat a cobrir despeses de funcionament i
de material, i la resta es repartirà entre els socis fundadors, a excepció d'un 10% de l'import
recaudat que es donarà a la ONG “Lledoner’s Help” creada per els alumnes de 4t ESO del
col·legi Sant Alfons durant el curs escolar 2019-2020.
3. Domicili social
El domicili social es troba situat en el carrer Bartomeu Amengual s/n de Felanitx, Mallorca
(CP 07200).
4. Àmbit Territorial
La nostra Cooperativa tindrà la seva activitat al terme municipal de Felanitx, encara que es
podran fer sortides culturals a distints indrets de Mallorca.
5. Objecte Social
La Cooperativa Integracció S. Coop. tindrà com objecte social integrar i ensenyar l'idioma
local a estrangers.
Les persones estrangeres que vulguin aprendre l'idioma local, vindran a la nostra empresa a
aprendre l'idioma mentres realitzen la producció de productes amb materials reciclats, els
quals seran comercialitzats per nosaltres. De la mateixa manera, podran venir a les sortides
que realitzarem a diferents llocs d'interès de Felanitx i altres indrets per a que aprenguin el
vocabulari essencial d'aquests llocs així com la cultura local.
6. Adquisició de la condició de soci
Són socis els promotors de la present Cooperativa que consten com a tals en l'escriptura de
constitució de la mateixa.
7. Obligacions dels socis
Tots els socis de la Cooperativa Integracció S. Coop. es comprometen a :
- Realitzar la seva tasca de forma diligent i professional, sense mirar únicament el benefici
individual, sinó el bé de la Cooperativa i del seu objecte social.
- Col·laborar amb l'activitat de la Cooperativa i ajudar a la resta de companys per a que la
feina es fagi de la millor forma possible.
- Participar de forma activa a la Cooperativa, aportant idees, treball i suggerències de
millora.
- Aportar 0,20€ a la Cooperativa cada vegada que es parli en àrab quan no correspongui al
lloc de feina, o es parli d'una forma inadequada.
- Supervisar i avisar de l'actitud inadequada de la resta de socis, per tal de millorar l'actitud
d'aquests socis en bé de la Cooperativa.

8. Expulsió de socis
Els socis que no compleixin alguns dels ítems de l'apartat 7 anterior, podran ser expulsats de
la Cooperativa o sancionats amb reducció de sou, ja sigui monetari o acadèmic.
9. Organigrama
La Cooperativa tindrà un organigrama col·laboratiu, en que els diferents departaments
s'ajudaran entre ells i cada un tindrà un representant que vetllarà pel bon funcionament del
seu equip:
· Junta Directiva: representa i es responsabilitza de la gestió de la Cooperativa. Dóna la
imatge de la Cooperativa davant els mitjans de comunicació o qualsevol òrgan extern. Estarà
formada per una Presidenta (Coraly), una Vicepresidenta (Ilham), una Secretària (Ibtessam)
i un Tresorer (Pere Antoni).
· Departament de Recursos Humans: responsable de que tots els socis realitzin la seva feina
assignant torns de feina, que compleixin les seves obligacions i donar suport a tots els
departaments ajudant en totes les feines. Compost per Coraly, Ibtessam i Daniela.
· Departament de Publicitat i Màrqueting: responsable de gestionar la comunicació i difusió
publicitària de la Cooperativa, actualització de xarxes socials, web, app, correu electrònic i
realització d'un vídeo promocional. Compost per Bernat, Rade i Giancarlo.
· Departament de Producció: responsable de la realització de tots els productes, ajudant a les
persones estrangeres a la seva integració i col·laboració en la realització de productes. Així
mateix, també és l'encarregat de dur a terme les sortides que la Cooperativa fa amb les
persones estrangeres, complint els objectius establerts. Compost per tots els socis.
· Departament de compres i vendes: responsable de dissenyar els productes a vendre, de
comprar tot el material necessari per a la realització dels productes, i de vendre els productes
als clients, així com de vendre i organitzar les sortides guiades que es fan amb persones
estrangeres. Encarregat d'atreure a les persones estrangeres per a que s'inscriguin a la nostra
Cooperativa. Compost per Ilham, Noureddine, Najim, Asmae i Hasnae.
· Departament d'administració i finances: responsable de gestionar i dur un control de tots
els costos que té la Cooperativa i de tots els ingressos, així com de la guàrdia i custòdia dels
doblers. En tot moment han de saber els resultats econòmics i la possibilitat de fer una
inversió o no depenent dels resultats de la Cooperativa i de les previsions de vendes.
Compost per Pere, Fatima, Siham i Mohamed.
10. Decisions
Les decisions de la Cooperativa s'adoptaran en Assemblea General per majoria absoluta,
votant tots els socis assistents el dia que s'hagi de prendre la decisió.
Les decisions de gestió diària, seran preses per la Junta Directiva o per el responsable de
cada departament segons les funcions que li hagin estat designades.

