ESTATUTS
Denominació i règim legal.
La societat es denominarà ”Cafeteria Recreativa S.Coop.”

Durada.
La societat tindrà una durada de caràcter indefinit i s'iniciaran les operacions el dia en el qual
s’atorgui l’escriptura de constitució.

Domicili social.
El domicili social està situat a Carrer Magallanes,3 07458-Can Picafort per ser aquest el lloc on
radiquen la seva efectiva direcció i administració.

Àmbit territorial.
L’àmbit territorial d’activitat de la Societat Cooperativa és Can Picafort, Mallorca.

Objecte social.
La Cooperativa tindrà com a objecte social mantenir lliure i còmode al pare o mare, deixant al
seu fill al parc del local, mentrestant ells prenen una estona de descans i aprofiten per prendre
alguna beguda o menjar alguns dels productes de la nostra gama ecològica.
Respecte al nostre personal, seguim un pla d'igualtat, el nostre local tenim cambrers i una zona
de vigilancia amb monitors de pantalla perquè els pares vegin els seus fills, amb personal
certificat per el cuidat del menors.

Adquisició de la condició de soci.
Són socis els promotors d’aquesta Cooperativa que consten com a tals en l’escriptura de
constitució.

Obligacions dels socis
Els socis estan obligats a:
a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques
que els correspongui.
b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin
convocats.
c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
e) Realitzar les activitats de treball que constitueixen l'objecte de la cooperativa.
f) Participar en les activitats de formació.
g) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui
perjudicar els interessos socials.
h) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui
les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.

Drets dels socis
Els socis tenen de dret a:
a) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans socials.
b) Assistir a les reunions, participar en els debats, formular propostes i exercir el dret de vot en
l’adopció d’acords per l’Assemblea General i altres òrgans socials dels quals formin part.
c) Rebre la informació necessària per a l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves
obligacions segons el que preveu l’art. 22 de la Llei de Cooperatives.
d) Participar en l’activitat empresarial que desenvolupa la cooperativa per al compliment de la
seva finalitat social, i també en les activitats formatives i educatives, sense discriminació.
e) Al retorn cooperatiu, quan s’escaigui.
f) A l’actualització i a la devolució de les aportacions al capital social, si s’escau.
g) A percebre interessos per les aportacions voluntàries en els termes establerts en l’art. 73 de
la Llei de Cooperatives.
h)A la baixa voluntària, en les condicions establertes en la Llei de Cooperatives.
i) A la formació professional adequada per tal de realitzar la prestació laboral.

