CROC COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT
ESTATUTS

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT
Article 1. Nom de la cooperativa.
CROC ( Cooperar, Respecte, Organització, Coordinació).

Article 2. Domicili social.
Institut de celrà: C/ Països Catalans S/N, Celrà 17460 tel: 972 49 24 05.

Article 3. Durada i activitat
La cooperativa durarà el curs 2018- 2019. La constitució es farà el dimarts, 14 de
desembre del 2018 i la dissolució serà el mes de juny del 2019.
L’activitat es durà a terme tots els dimarts de 10:35 a 12:30 i els divendres de 10:35 a
12:30.

Article 4. objecte de la cooperativa.
CROC és una empresa feta per estudiants de 3rA de l’institut de Celrà.
Es crea dins el marc del projecte educatiu Emprengi amb la finalitat d’aprendre a crear,
desenvolupar i dissoldre una empresa.
Aquesta cooperativa no està legalment constituïda, però queda registrada en el registre
central de cooperatives Emprengi.

CAPÍTOL II: DE LES PERSONES SOCIES
Article 5. Adhesió a la cooperativa.
Per ser soci de la cooperativa s’han de complir dos requerits: ser alumne/a de tercera A i
aportar 10 euros de capital inicial.
Cada soci aportarà 10 euros de capital inicial el dia de la constitució de la cooperativa.
El departament d’ administració recollirà i registrarà els 10 euros que els socis aportin el
dia de la constitució de la cooperativa i s’encarregarà de la liquidació a final de curs.
Si algun alumne/a no pot pagar els 10 euros, es poden pagar 2 euros cada setmana fins
arribar als 10 d’aportació inicial.

Article 6. Deures dels socis.
Tot els socis tenen la obligació de ....
Aportar el capital inicial de la cooperativa.
Assistir a les classes per fer la feina entre tots.
Fer totes les activitats proposades i programandes per l’assemblea i ajudar els
companys.
Es imprescindible que ...
Cadascú sigui responsable i faci la seva feina.
Tots respectem la feina dels altres, si no sortirà malament.

Article 7. Drets dels socis
La cooperativa és democràtica i per això tots els seus socis poden participar, opinar i fer
propostes sobre el funcionament de l’empresa. La manera de fer-ho normalment és a les
assemblees i si no es poden traslladar les propostes a la comissió permanent.
Els socis de la cooperativa tenen dret escollir i ser escollits ens els càrrecs de
representació de l’empresa.
La finalitat dels productes de la cooperativa és vendre’ls, per tant els socis de la
cooperativa poden comprar els productes si fan la comanda i paguen com un client.
Tots els socis, en tant que han aportat capital i treball a la cooperativa, tenen dret a
participar de la repartició de beneficis, podent recuperar així la seva aportació inicial.

Article 8. Baixa dels socis
Un soci es donarà de baixa de l’empresa si és expulsat del centre, si se’n va a una altra
classe o si se’n va a un altre institut.
Si és expulsat del centre recupera el capital aportat i no participa dels beneficis.
Si canvia de classe recupera el capital aportat i a final de curs, si és possible se li fa
arribar la seva part dels beneficis.
Si es trasllada a una altre, centre se li retorna el capital inicial i a final de curs, si és
possible se li fa arribar la seva part dels beneficis.

Article 9. Procediment sancionador
Si un soci no justifica les faltes d’assistència, no fa la feina o no respecta als
companys, se’l penalitzarà i es pot arribar a expulsar de la cooperativa.
Si un soci molesta durant la feina o no treballa se l’avisarà, el departament ho
farà constar el full de control diari. Si cal se’l pot apartar del grup perquè el
grup pugui treballar i el soci repensi la seva actitud.
A les assemblees la comissió permanent portarà un buidat del full de control i
es comptaran les vegades que se l’ha d’avisar. Aleshores l’assemblea decidirà
la sanció corresponent podent arribar a ser expulsat de la cooperativa.

Si fos el cas d’haver d’expulsar a un soci, recuperarà el 100% del seu capital
inicial, però no cobrarà els beneficis un cop dissolta l’empresa.
Totes les sancions es decideixen a l’assemblea.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 10.Capital Social:
El capital social són els diners que posen els socis a la empresa.
Cada soci posa 10 euros de capital el dia de la constitució de la cooperativa.
Es poden fraccionar el pagament en imposicions de 2 euros cada setmana durant cinc
setmanes.
El capital inicial de CROC és de 110 euros.
Quedarà constància que la gent ha pagat en un full de registre posant-hi el nom de
l’alumne i el dia que ho ha pagat, quan a pagat i firmat.

Article 11 . Si hi ha pèrdues.
En cas de pèrdues pagarem els deutes als proveïdors i tancarem l’empresa com s’indica
al capítol VI.

Article 12. Destinació dels diners de benefici (excedents).
La cooperativa CROC destinarà com a mínim el 40% dels beneficis nets de la
cooperativa a un projecte social que decidiran en una assemblea ordinària.

CAPITOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ
INTERNA
Article 13. L’assemblea general.
La responsabilitat de la gestió recau en els membres de la cooperativa. Els socis formen
l'assemblea general. Normalment l'assemblea es celebrà una vegada al mes.
Tres dies abans la secretaria convoca la assemblea general. Ho ha de fer per escrit amb
ordre del dia.

En casos extraordinaris es pot convocar una assemblea d’emergència mentre sigui en
hores d’activitat de la cooperativa i hi hagi 2/3 del socis de la cooperativa.
El socis de la cooperativa són inicialment 11 persones. Per a què una assemblea sigui
vàlida, hi ha d’haver, com a mínim 8 socis.
Cada soci té un vot a l‘Assemblea General. Les decisions es prenen per majoria.
Només en els casos d’aprovació dels estatuts, de constitució i dissolució de la
cooperativa o d’ampliació de capital, caldran 2/3 de l’assemblea. (8 socis)

Article 14. Els Departaments.
Producció: Ali, Jana, Catalina
Administració: Joan, Cristina
Comercial: Jenni, Ricardo, Mariam
Disseny i Màrqueting: Àngel, Rubén, Kadi

Article 15. El consell rector (càrrecs de representació)
President: Ricardo Escuin
Secretària: Mariam Trawally
Interventor: Cristina Ionita del departament de Administració

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 16. Causes de tancament.
Les causes de dissolució i liquidació de l’empresa poden ser per que s’acaba el curs, o
per que els socis ho volen així, la fallida.

Article 17. Com tancar l’empresa.
Per dissoldre la cooperativa caldrà
Per aquest ordre:
 Primer haver pagat els deutes,
 Segon donar una part del beneficis a una necessitat social
 Amb els beneficis restants els socis decidiran quina activitat de final de curs
volen fer.
 Els beneficis de la cooperativa es compartiran amb l’altre cooperativa de la
classe per fer la activitat de final de curs junts.
 Caldrà també fer una assemblea que aprovi els comptes de la cooperativa.
 Finalment la seva dissolució constarà en una acta assignada per tots els membres
de la cooperativa.
 I es comunicarà la baixa de la cooperativa de la web Emprengi.

Celrà, 14 de desembre de 2018.

