ESTATUTS DE LA COOPERATIVA INKGRAPH

No imprimeixis aquest document si no és realment necessari. Estalviar paper és protegir
el medi ambient. En tot cas, la font tipografia emprada en aquest document empra un
33% menys de tinta que les fonts habituals.
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TÍTOL I- DENOMINACIÓ, DURACIÓ, DOMICILI I OBJECTE
Article 1º.- Denominació i règim legal

La societat es denomina Inkgraph. Constituïda com a societat cooperativa formada per
alumnes de FP bàsica d’arts gràfiques del IES Josep Maria Llompart, dotada de plena
personalitat jurídica, que es regirà pels presents estatuts i per la Llei 27/99, de 16 de juliol, de
cooperatives, així com per les disposicions legals que li siguin aplicables en cada moment.

Article 2º.- Durada

La societat tindrà una duració de caràcter indefinit. Les seves operacions començaran el dia
en què s'atorga la seva acte constitucional.

Article 3º.- Domicili social

●

El domicili social es troba situat al institut IES Josep Maria Llompart al carrer Joan
Capó Nº 2 de Palma.

●

El canvi de domicili fora de terme municipal s'ha de fer constar en escriptura pública
i ser inscrit en el Registre de Societats Cooperatives.

●

L'òrgan d'administració podrà decidir la creació, supressió i trasllat de sucursals.

Article 4º.- Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’activitat de Inkgraph és el mercat Europeu.
Article 5º.- Objectiu social
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La cooperativa tindrà com a objectiu la comercialització de productes basats en les arts
gràfiques, i sempre fent ús de productes sostenibles.

Article 6º.- Operacions amb tercers

La Cooperativa realitzarà les activitats pròpies del seu objecte social al servei dels seus socis.

TÍTOL II.- DELS SOCIS
Article 7º.- Persones que poden ser socis

Poden ser socis de la present Cooperativa les persones físiques o jurídiques, i inicialment,
que estiguin cursant el grau de Formació Professional Bàsica en Arts Gràfiques.

Article 8º.- Adquisició de la condició de soci

Són socis els promotors de la present Cooperativa els que consten com a tals en l'escriptura
de constitució. Amb posterioritat a la constitució, poden adquirir la condició de socis que
siguin admesos com a tals després de l'oportú procediment d'admissió, i hagin subscrit i
desemborsat les quantitats previstes a l'efecte, així com l'import (si escau) de la quota
d'ingrés.
Article 9º.- Procediment d'admissió

Els interessats a adquirir la condició de socis de la present Cooperativa de Serveis hauran de
dirigir una sol·licitud per escrit als administradors de l’empresa , els quals haurà de resoldre
i comunicar la seva decisió, que ha de ser motivada, en el termini no superior a 3 mesos,
donant publicitat a l'esmentat acord mitjançant correu electrònic.
Article 10º.- Procediment d'admissió
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L'adquisició de la condició de soci queda en suspens fins que hagi transcorregut el termini
per recórrer l'admissió o, si aquesta va ser objecte de recurs, fins que resolgui la Junta
Directiva.

Article 11º.- Drets dels socis

Els socis tenen dret a:
A. Assistir, participar en els debats, formular propostes segons la regulació
estatutària i votar les propostes que se'ls sotmet a la Junta Directiva.
B.

Participar en totes les activitats de la cooperativa, sense discriminacions.

C.

El retorn cooperatiu, si s'escau.

D. L'actualització, quan sigui procedent, i a la liquidació de les aportacions a el
capital social, així com a percebre interessos per les mateixes, si s'escau.
E.

La baixa voluntària.

F.

Rebre la informació necessària per a l'exercici dels seus drets i el compliment
de les seves obligacions.

G. A la formació professional adequada per realitzar-la els socis treballadors i
els socis de treball.
Article 12º.- Dret d'informació

Tot soci de la cooperativa pot exercir el dret d'informació en els termes que preveu l'article
16.3 de la Llei 27/99, de 16 de juliol, de cooperatives, en els presents Estatuts o en els acords
del consell rector.

TÍTOL III.- De les normes de DISCIPLINA SOCIAL
Article 13º.- Normes de disciplina social

Els socis només poden ser sancionats per les faltes prèviament tipificades en els presents
Estatuts, que es classifiquen en faltes lleus, greus i molt greus. Només poden imposar-se als
socis les sancions que, per a cada classe de faltes, estiguin establertes en els Estatuts.
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Article 14º.- Terminis de prescripció

Les infraccions comeses pels socis prescriuran si són lleus als 15 dies, si són greus als 2 mesos,
i si són molt greus als 4 mesos. Els terminis començaran a computar-se a partir de la data en
què s'hagin comès.
Article 15º.- Faltes

Les faltes comeses pels socis, d'acord amb la seva importància, transcendència i grau de mala
fe, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Faltes lleus:
●

Arribar tard a la feina.

●

No fer la feina correctament.

●

No fer un bon ús del material i/o dels equips.

●

Distreure als companys que fan feina.

Faltes greu:
●

No fer cas del que diu als assessors.

●

Tenir un comportament disruptiu.

●

No fer la feina que s’ha comanat.

●
Faltes molt greus:
●

Falta de respecte cap un altre soci o client.

●

Danyar intencionadament material i equips.

●

Absències continuades injustificades.

TÍTOL IV.- ÒRGANS SOCIALS

Article 16º.- Disposicions generals
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Són òrgans de la societat cooperativa l'Assemblea General, el Consell i la intervenció. (A més,
es pot preveure l'existència d'un Comitè de Recursos i d'altres instàncies de caràcter consultiu
o assessor, determinant les seves funcions en els propis Estatuts, que, en cap cas, poden
confondre amb les pròpies dels òrgans socials).
Article 17º.- Assemblea General

És la reunió dels socis constituïda amb l'objecte de deliberar i adoptar acords sobre aquells
assumptes que, legalment o estatutàriament, siguin de la seva competència, vinculant les
decisions adoptades a tots els socis de la cooperativa.

Article 18º.- Competències

Són les següents:
1. Fixar la política general de la cooperativa i debatre sobre qualsevol altre assumpte
d'interès per a aquesta, sempre que consti en l'ordre del dia. No obstant això, només
pot prendre acords obligatoris en matèries que no es considerin competència
exclusiva d'un altre òrgan social.
No obstant l'anterior pot impartir instruccions a Consell Rector / Administrador únic
o sotmetre a autorització l'adopció pel dit òrgan de decisions o acords sobre
determinats assumptes.
2. Correspon en exclusiva a l'Assemblea General, deliberar i prendre acords sobre els
següents assumptes:
A. Examen de la gestió social, aprovació dels comptes anuals, de l'informe de
gestió i de l'aplicació dels excedents disponibles o imputació de les pèrdues.
B.

Nomenament i revocació dels membres de Consell Rector / Administrador
únic, dels interventors, dels auditors de comptes, dels liquidadors i, si s'escau,
el nomenament de el Comitè de Recursos així com sobre la quantia de la
retribució dels consellers i dels liquidadors.

C.

Modificació dels Estatuts i d'aprovació o modificació, si escau, de el
Reglament de règim intern de la cooperativa.
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D. Aprovació de noves aportacions obligatòries, admissió aportacions
voluntàries, actualització de el valor de les aportacions al capital social, fixació
de les aportacions dels nous socis, establiment de quotes d'ingrés o
periòdiques, així com el tipus d'interès a abonar per les aportacions a el capital
social.
E.

Emissió d'obligacions, títols participatius, participacions especials o altres
formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

F.

Fusió, escissió, transformació i dissolució de la societat.

G. Tota decisió que suposi una modificació substancial, segons els Estatuts, de
l'estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la cooperativa.
H. Constitució de cooperatives de segon grau i de grups cooperatius o
incorporació a aquests si ja estan constituïts, participació en altres formes de
col·laboració econòmica, adhesió a entitats de caràcter representatiu així com
la separació de les mateixes.
I.

L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els membres de Consell
Rector / Administrador únic, els auditors de comptes i liquidadors.

Article 19º.- Classes i formes

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L'Assemblea General
ordinària té per objecte principal examinar la gestió social i aprovar, si escau, els comptes
anuals. Pot així mateix, incloure en el seu ordre del dia qualsevol altre assumpte propi de la
competència de l'Assemblea. Les altres assemblees generals tindran el caràcter
extraordinàries.

Article 20º.- Convocatòria

L'Assemblea General ordinària ha de ser convocada pel Consell Rector / Administrador únic,
dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic. Complert el termini
legal sense haver-se realitzat la convocatòria, els interventors han d'instar del Consell Rector
i si aquest no la convoca dins dels 15 dies següents a la recepció del requeriment, hauran de
sol·licitar a el jutge competent, que l'ha de convocar. Transcorregut el termini legal sense
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haver-se realitzat la convocatòria de l'Assemblea ordinària, sens perjudici del que estableix
el paràgraf anterior, qualsevol soci podrà sol·licitar de la referida autoritat judicial que la
convoqui. En tot cas, l'autoritat judicial només tramitarà la primera de les sol·licituds de
convocatòria que es realitzin.
L'Assemblea General extraordinària serà convocada a iniciativa de Consell Rector /
Administrador únic, a petició efectuada, fefaentment, per un nombre de socis que
representen el 20% del total dels vots i, (si ho preveuen els estatuts), a sol·licitud dels
Interventors.
Si el requeriment de convocatòria no fos atès pel Consell Rector dins el termini d'un mes, els
sol·licitants poden instar de el jutge competent que la convoqui.
En el supòsit que el jutge faci la convocatòria, aquest designarà les persones que compleixen
les funcions de president i secretari de l'Assemblea.
No serà necessària la convocatòria, sempre que estiguin presents o representats tots els socis
de la cooperativa i acceptin, per unanimitat, constituir-se en Assemblea General universal
aprovant, tots ells, l'ordre del dia. Tots els socis signaran una acta que recollirà, en tot cas,
l'acord per celebrar l'Assemblea i l'ordre del dia.

Article 21º.- Forma i contingut de la convocatòria

L'Assemblea General es convocarà, amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 2
mesos, sempre mitjançant anunci exposat públicament de forma destacada en el domicili
social i en cada un dels altres centres en què la cooperativa desenvolupa la seva activitat, si
escau .
La convocatòria indicarà, al menys, la data, hora i lloc de la reunió, si és en primera o segona
convocatòria, així com els assumptes que componen l'ordre del dia, que haurà estat fixat pel
Consell Rector / Administrador únic i inclou també els assumptes que incloguin els
interventors i un nombre de socis que representa el 10% o arribi a la xifra de dos-cents, i
siguin presentats abans que finalitzi el vuitè dia posterior a el de la publicació de la
convocatòria. El Consell Rector / Administrador únic, si escau, ha de fer públic el nou ordre
del dia amb una antelació mínima de 4 dies a el de la celebració de l'Assemblea, en la forma
establerta per la convocatòria.
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Article 22º.- Constitució de l'Assemblea

L'Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan hi són
presents o representats més de la meitat dels vots socials i, en segona convocatòria, al menys,
un 10% per cent dels vots o 100 vots socials. (Poden fixar-se un quórumes superiors). No
obstant això, l'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria
sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
L'Assemblea General estarà presidida pel president i, si no, pel vicepresident de el Consell
Rector; actua de secretari el que ho sigui de el Consell Rector o qui el substitueix
estatutàriament. En defecte d'aquests càrrecs, seran els que triï l'Assemblea.
(Es poden regular aquí cauteles, per evitar abusos, per exemple, que només pugui promoure
una petició de votació secreta en cada sessió assembleària quan, pel nombre d'assistents, la
densitat de l'ordre del dia o per una altra causa raonable, això resulti el més adequat per al
desenvolupament de la reunió).
Article 23º.- Dret de vot

A l'Assemblea General cada soci tindrà un vot.
Article 24º.- Vot per representant

El soci es pot fer representar en les reunions de l'Assemblea General per mitjà d'un altre soci,
que no pot representar més de dos.
Article 25º.- Adopció dels acords

Excepte en els supòsits previstos a la Llei de Cooperatives, l'Assemblea General adoptarà els
acords per més de la meitat dels vots vàlidament expressats, no seran computables a aquests
efectes els vots en blanc ni les abstencions.
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Serà necessària la majoria de 2/3 dels vots presents i representats per adoptar acords de
modificació dels presents Estatuts, adhesió o baixa en un grup cooperatiu, transformació,
fusió, escissió, dissolució i reactivació de la societat.

Article 26º.- Acta de l'Assemblea

L'acta de l'Assemblea serà redactada pel secretari i expressar, en tot cas, lloc, data i hora de
la reunió, relació d'assistents, si es celebra en primera o segona convocatòria, manifestació
de l'existència de quòrum suficient per a la seva vàlida constitució , assenyalament de l'ordre
del dia, resum de les deliberacions i intervencions que s'ha sol·licitat la seva constància en
l'acta, així com la transcripció dels acords adoptats amb els resultats de les votacions.
Article 27º.- Assemblea General de Delegats

Així com la seva facultat d'elevar propostes no vinculants, les normes per a l'elecció de
delegats, d'entre els socis presents que no exerceixin càrrecs socials, el nombre màxim de vots
que pot tenir cada un en l'Assemblea General i el caràcter i durada del' mandat, que no serà
de 2 anys.

Article 28º.- Naturalesa i competències

El Consell Rector és l'òrgan col·legiat de govern a què correspon (al menys) l'alta gestió, la
supervisió dels directius i la representació de la societat cooperativa, amb subjecció a la Llei,
als presents Estatuts ia la política general fixada per la Assemblea General.
Article 29º.- Representació

El President de Consell Rector i, si escau, el vicepresident, que ho serà també de la
cooperativa, ostentaran la representació legal de la mateixa, dins de l'àmbit de facultats que
els atribueix els presents Estatuts i les concretes que per la seva execució resultin de els
acords de l'Assemblea General o de el Consell Rector.
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Article 30º.- Composició

El nombre dels consellers serà d’un mínim de 3, i comptarà en tot cas amb un president, un
vicepresident i un secretari.

Article 31º.- Elecció

Els consellers (excepte, si escau, el vocal elegit pel Comitè d'Empresa), seran elegits per
l'Assemblea General en votació secreta i pel major nombre de vots.
Article 32º.- Durada, cessament i vacants

Els consellers seran elegits per un període de 4 anys , i poden ser elegits altra vegada.
Article 33º.- Funcionament

El Consell Rector ha de convocar el president, o per qui faci les funcions, a iniciativa pròpia
o a petició de qualsevol dels seus consellers. Si la sol·licitud de qualsevol d'aquests no és atesa
en el termini de 10 dies, podrà ser convocat pel conseller que hagués realitzat la petició,
sempre que aquest aconsegueixi, almenys, l'adhesió de el 25% de el Consell Rector.

Article 34º.- Impugnació dels acords

Podran ser impugnats els acords de Consell Rector que es considerin nuls o anul·lables en el
termini de dos mesos o un mes, respectivament, des de la seva adopció.
Article 35º.- Retribució

En qualsevol cas, els consellers / Administrador únic seran compensats de les despeses que
els origini la seva funció.
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Article 36º.- Conflicte d'interessos amb la cooperativa

Serà necessari el previ acord de l'Assemblea General, quan la cooperativa s'hagi d'obligar amb
qualsevol conseller, interventor o amb un dels seus parents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, no podent el soci sotmès en aquesta situació de conflicte prendre
part en la corresponent votació. L'autorització de l'Assemblea no serà necessària quan es
tracti de les relacions pròpies de la condició de soci.
Article 37º.- Responsabilitat

La responsabilitat dels consellers / Administrador únic per danys causats, es regeix pel que
es disposa per als administradors de les societats anònimes.

Secció tercera.- De la intervenció
Article 38º.- Funcions i nomenament

La Intervenció és l'òrgan de fiscalització de la cooperativa, i té com a funcions, a més de les
de censura dels comptes anuals, les següents: tramita i resol els recursos contra les sancions
imposades als socis pel Consell Rector.
Els Estatuts han de fixar la composició i funcionament.
L'integraran al menys tres membres elegits d'entre els socis per Assemblea General, en
votació secreta.

Article 39º.- Informe dels comptes anuals

Els comptes anuals i l'informe de gestió, abans de ser presentats per a la seva aprovació a
l'Assemblea General, han de ser censurats per l'interventor o interventors.
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Article 40º.-Retribució

Es pot preveure que els interventors no socis percebin retribucions, en el cas s'han d'establir
el sistema i els criteris per a fixar-les per l'Assemblea, ha de figurar tot això en la memòria
anual. En qualsevol cas, els interventors seran compensats de les despeses que els origini la
seva funció.
Article 41º.- Conflicte d'interessos amb la cooperativa

És necessari el previ acord de l'Assemblea General, quan la cooperativa hagi de obligar amb
qualsevol conseller, interventor o amb un dels seus parents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, no podent el soci sotmès en aquesta situació de conflicte prendre
part en la corresponent votació. L'autorització de l'Assemblea no serà necessària quan es
tracti de les relacions pròpies de la condició de soci.

Article 42º.- Responsabilitat

La responsabilitat dels interventors per danys causats, es regeix pel que es disposa per als
administradors de les societats anònimes, si bé, els interventors no tindran responsabilitat
solidària. L'acord de l'Assemblea General que decideixi sobre l'exercici de l'acció de
responsabilitat requerirà majoria ordinària, que podrà ser adoptat encara que no figuri en
l'ordre del dia. En qualsevol moment l'Assemblea General pot transigir o renunciar a l'exercici
de l'acció sempre que no s'hi oposin socis que ostenta el cinc per cent dels vots socials de la
cooperativa.

Secció quarta.- De el Comitè de Recursos
Article 43º.- Funcions i competències

El Comitè de Recursos, tramitar i resoldre els mateixos contra les sancions imposades als
socis -fins i tot quan ostenta càrrecs socials- pel Consell Rector, i en els següents supòsits:
resoldre els recursos contra les sancions imposades als socis o associats pel Consell Rector
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de la societat cooperatives. Dins d'aquestes sancions podem trobar també tots aquells
supòsits en què el soci causi baixa, de manera obligatòria o voluntària, i el soci no estigui
d'acord amb la qualificació rebuda, per part de Consell Rector, d'aquesta baixa.
El Comitè estarà format per 3 membres elegits d'entre els socis per l'Assemblea General en
votació secreta. La durada del seu mandat serà de 2 anys i poden ser elegits altra vegada.

TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
Article 44º.- Responsabilitat

Els socis no responen personalment dels deutes socials.
No obstant l'anterior, els socis que causen baixa en la cooperativa respondran personalment
pels deutes socials, prèvia excussió de l'haver social, durant 5 anys des de la pèrdua de la seva
condició de soci, per les obligacions contretes per la cooperativa abans de la seva baixa , fins
a l'import reemborsat de les seves aportacions al capital social.
Article 45º.- Capital social

El capital social estarà constituït per les aportacions dels socis.
El capital social mínim amb què pot constituir-se i funcionar la cooperativa, totalment
desemborsat des de la seva constitució, és de 200 euros.

Article 46º.- Aportacions obligatòries

L'aportació mínima obligatòria a capital social per ser soci serà de 200 euros (pot ser diferent
per a les diferents classes de socis o per a cada soci en proporció a el compromís o ús potencial
que cada un d'ells assumeixi de l'activitat cooperativitzada).

Article 47º.- Aportacions voluntàries
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L'Assemblea General (o si es prefereix, el Consell Rector), pot acordar l'admissió de
aportacions voluntàries al capital social per part dels socis, tot i que la retribució que
s'estableixi no pot ser superior a la de les últimes aportacions voluntàries al capital acordades
per l'Assemblea General o, si no, a la de les aportacions obligatòries.
Les aportacions voluntàries hauran de desemborsar totalment en el moment de la subscripció
i tindran el caràcter de permanència propi del capital social, de qual passen a formar part.

Article 48º.- Remuneració de les aportacions

Les aportacions obligatòries a capital social donen (o no donen, segons es pacti) dret a la
meritació d'interessos per la part efectivament desemborsada. (En el cas de les aportacions
voluntàries serà l'acord d'admissió el que fixi aquesta remuneració o el procediment per a
determinar-la).

Article 49º.- Actualització de les aportacions

El balanç de les cooperatives pot ser actualitzat en els mateixos termes i amb els mateixos
beneficis que s'estableixin per a les societats de dret comú, mitjançant acord de l'Assemblea
General, sense perjudici del que estableix la Llei 27/99, de Cooperatives, sobre la destinació
de la plusvàlua resultant de l'actualització.

Article 50º.- Transmissió de les aportacions

Les aportacions podran transmetre:
a) Per actes «inter vivos», únicament a altres socis de la cooperativa i als que adquireixin
aquesta qualitat dins dels 3 mesos següents a la transmissió que, en aquest cas, queda
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condicionada a l'acompliment d'aquest requisit. En tot cas haurà de respectar-se els
límits legals.
b) Per successió «mortis causa», als causa-havents si fossin socis i així ho sol·licitin, o si
no ho fossin, prèvia d'admissió com a tals realitzada de conformitat amb els presents
Estatuts i altres disposicions legals, que haurà de sol·licitar-se en el termini de 6 mesos
des de la defunció. En un altre cas, tindran dret a la liquidació del crèdit corresponent
a l'aportació social.

Article 51º.- Reemborsament de les aportacions

En cas de baixa del 'soci, aquest o els seus drethavents, tindran dret a exigir el reemborsament
de les aportacions al capital social efectuades pel soci, que es regiran pels següents raons:
De la valor acreditat de les aportacions es dedueixen les pèrdues imputades i imputables al
'soci, reflectides en el balanç de tancament de l'exercici en què es produeixi la baixa, ja
corresponguin a dit exercici o provinguin d'altres anteriors i estiguin sense compensar.
Article 52º.- Aportacions que no formen part del capital

L'Assemblea General, mitjançant acord adoptat per majoria pot establir quotes d'ingressos i
/ o periòdiques, que no integren el capital social ni són reintegrables. (Aquestes quotes poden
ser diferents per a les diferents classes de socis que preveu aquesta Llei, en funció de la
naturalesa física o jurídica dels mateixos o, per a cada soci, en proporció al seu respectiu
compromís o ús potencial d'activitat cooperativitzada).
Article 53º.- Participacions especials

(Es pot preveure la possibilitat de captar recursos financers de socis o tercers, amb el caràcter
de subordinats i amb un termini mínim de venciment de 5 anys. Quan el venciment d'aquestes
participacions no tingui lloc fins a l'aprovació de la liquidació de la cooperativa, tindran la
consideració de capital social.
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Article 54º.- Altres finançaments

L'Assemblea General podrà acordar l'emissió d'obligacions el règim s'ajustarà al que disposa
la legislació aplicable.
Article 55º.- Fons de reserva obligatori

El fons de reserva obligatori serà destinat a la consolidació, desenvolupament i garantia de
la cooperativa, i no es pot repartir entre els socis.
Article 56º.- Exercici econòmic

L'exercici econòmic tindrà una durada de dotze mesos, excepte en cas de constitució, extinció
o fusió de la societat i coincidirà amb l'any natural, de manera que es tancarà el 31 de
desembre de cada any.
Article 57º.- Aplicació dels excedents

Dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduides
les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de
l'Impost de Societats, es destinarà un 20% a el fons de reserva obligatori i el 5% a el fons
d'educació i promoció.

Article 58º.- Imputació de pèrdues

Si l'import de Fons de reserva obligatori és insuficient per compensar les pèrdues
esmentades, la diferència es recollirà en un compte especial, per a la seva amortització amb
càrrec a futurs ingressos del Fons durant el termini de 3 anys. (És vàlid imputar-les a un
compte especial per a la seva amortització amb càrrec a futurs resultats positius, dins el
termini màxim de set anys).
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TÍTOL VI.- DE LA DOCUMENTACIÓ SOCIAL I COMPTABILITAT
Article 59º.- Documentació social

La cooperativa durà, en ordre i a el dia, els següents llibres:
a) Llibre registre de socis.
b) Llibre registre d'aportacions a el capital social.
c) Llibres d'actes de l'Assemblea General, del Consell Rector, dels liquidadors i, si s'escau, de
el Comitè de Recursos i de les juntes preparatòries.
d) Llibre d'inventaris i comptes anuals i Llibre diari.
Article 60º. Comptabilitat

La cooperativa haurà de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat
d'acord amb el que estableix el Codi de Comerç i normativa comptable, amb les peculiaritats
contingudes en la Llei de Cooperatives i normes que la desenvolupin, podent formular els
comptes anuals en model abreujat quan concorrin les mateixes circumstàncies contingudes
en els articles 181 i 190 de la Llei de societats anònimes.

TÍTOL VII.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 61.- Dissolució
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La societat cooperativa es dissoldrà per acord de l'Assemblea General adoptat majoria de 2/3
dels socis presents i representats, així com per les altres causes previstes en l'article 70 la Llei
27/99, de Cooperatives.
Article 62.- Liquidació

Dissolta la societat s'obrirà el període de liquidació, excepte en els supòsits de fusió, absorció
o escissió.
Correspon realitzar les tasques de liquidació als liquidadors, que en nombre de 3 seran
designats per l'Assemblea General entre els socis, en votació secreta i per majoria de vots. El
seu nomenament no té efecte fins al moment de la seva acceptació i s'ha d'inscriure en el
Registre de Societats Cooperatives.

Article 63.- Adjudicació de l'haver social

No es podrà adjudicar ni repartir l'haver social fins que no s'hagin satisfet íntegrament els
deutes socials, s'hagi procedit a la seva consignació o s'hagi assegurat el pagament dels
crèdits no vençuts.
Article 64º.- Extinció

Finalitzada la liquidació, els liquidadors han d'atorgar escriptura pública d'extinció de la
societat en la qual hauran de manifestar:
A. Que el balanç final i el projecte de distribució de l'actiu han estat aprovats per
l'Assemblea General i publicats en un dels diaris de major circulació de la província
de el domicili social.
B. Que ha transcorregut el termini per a la impugnació l'acord sense que s'hagin formulat
impugnacions o que ha assolit fermesa la sentència que les hagi resolt.
C. Que s'ha procedit a l'adjudicació de l'haver social d'acord amb el que estableix la Llei
i en els presents Estatuts, i consignades les quantitats que corresponguin als creditors,
socis i entitats que hagin de rebre el romanent de el fons d'educació i promoció i de
l'haver líquid sobrant.
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