ESTATUTS DE LA COOPERATIVA
“
CHUPICAPE”
NOM
La cooperativa funcionarà amb el nom de Chupicape.
OBJECTE SOCIAL
La nostra cooperativa farà productes artesanals.
SOCIS
La nostra cooperativa està formada per 25 membres.
DURADA
Els alumnes de 4t de Primària del CEIP ES PIL·LARÍ ens hem reunit per
formar una cooperativa que es va constituir el 8 d’octubre de 2019 i es dissoldrà el
19 de juny de 2020.
DOMICILI
Camí de Son Fangos, 241, 07600, Es Pil·larí. Illes Balears.
CAPITAL
Es fixa en 125€, dividits en 25 participacions de 5€ cada una.
COMPTES
Es passaran cada vegada que hi hagi moviment al compte.
RECUPERACIÓ CAPITAL
Un cop finalitzi l’activitat, ja decidirem si recuperam o invertim el capital.
BENEFICIS
El 25 % dels beneficis es destinaran a benefici d’una ONG encara per
determinar.
El 75 % dels beneficis es destinaran a la realització d’una activitat a
determinar.

DRETS
1. Que tots siguem importants a la cooperativa.
2. Tots respectarem les idees de la cooperativa.
3. Participarem democràticament.
4. Si arriba un alumne nou, tindrà dret a participar proporcionalment de la
cooperativa.
5. Tots els socis tenen dret a recuperar el capital invertit.
DEURES
1. Si ens quedam sense capital, tots els socis farem una ampliació de capital.
2. Complirem les tasques encomanades.
3. Tendrem cura dels materials que tenim i utilitzam.
SANCIONS
1. Qui no aporti capital, no podrà recuperar-lo.
2. El que faci malament el seu càrrec/treball podrà ser destituït. Si és un acte
greu entre tots els membres de la cooperativa cercarem altres mesures.
3. El que de forma reiterada mostri desinterès cap al projecte, deixarà de
participar i es dedicarà a fer tasques escolars.
ALTRES
1. Si un soci se’n va definitivament de l’escola, recuperarà el capital i els
beneficis.
2. Si un soci no pot participar de l’activitat conjunta per motius justificats, se li
retornarà el capital i els beneficis.

EQUIP DIRECTIU
Presidents: Naiara Fernández i Nicolae Rusescu.
Tresorers: Nuria Horrach, Héctor Gaona i Pau Porcel.
Secretaris: Lisandro Campos i Aitor Velasquez.
Secretaris web: Laia Vargas i Miquel Serra.

