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CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT 
 
Article 1. Denominació  
La cooperativa d'alumnes de l’Escola El Cim de Terrassa fou fundada l’any 2014. 
 
Article 2. Objecte i activitats 
Les activitats de la cooperativa consisteixen en la gestió de serveis autònoms i de 
serveis en col·laboració amb l'Escola el Cim de Terrassa i l’AMPA de l’esmentada 
escola amb la finalitat de promoure el treball cooperatiu dels seus socis. 
 
Article 3. Durada 
La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen des 
del moment de la seva constitució. 
 
Article 4. Domicili social i àmbit territorial 
El domicili social de la cooperativa s'estableix al Vallès Occidental, Terrassa, 
carrer Frederic Soler, 22 i codi postal 08224. 
 
 
CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES  
 
Article 5. Persones sòcies  
Poden ser persones sòcies els alumnes d'educació secundària obligatòria de 
l'Escola el Cim de Terrassa. 
 
Article 6. Requisits per a l'admissió 
Per a l'admissió d'una persona com a soci cal que es compleixin els requisits 
següents:  
a) Ajustar-se a allò assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts. 
b) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria fixada a l’article 19 i fer-la efectiva. 
 
 
Article 7. Obligacions dels socis 
Els socis estan obligats a:  
a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa. 
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) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa. 
g) Participar en les activitats de formació i intercooperació. 
h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació 
dels quals pugui perjudicar els interessos socials. 
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i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts. 
 
 
Article 8. Drets dels socis 
Els socis tenen dret a: 
a) Realitzar una prestació de treball a la cooperativa. 
b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 
c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l’assemblea general i a la resta 
d'òrgans dels quals formin part. 
d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos 
econòmics i socials. 
e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests 
estatuts. 
f) Percebre el reemborsament de l'aportació en cas de baixa. 
g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords 
vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa. 
 
Article 9. Baixa dels socis 
Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit 
al consell rector.   
En el cas de causar baixa de qualsevol tipus, el soci té un període de 3 mesos per 
rebre el reemborsament de l’aportació inicial. 
 
Article 10. Baixa justificada i baixa forçosa  

1. La baixa es considerarà justificada:  
Si s’adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries de les 
persones sòcies. 
El canvi d'escola. 
 

2. Seran donats forçosament de baixa els socis que perdin la condició 
d’alumnes d’ESO de l’Escola El Cim exigida per aquests estatuts, per 
formar part de la cooperativa. 

 
Article 11. Faltes dels socis 
Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i 
intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 12. Faltes molt greus 
Són faltes molt greus: 

1. L’ incompliment d’obligacions socials que suposin un greu perjudici a la 
cooperativa. 

2. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa. 
3. La indisciplina greu en la prestació de serveis. EL Consell Rector en 

valorarà la gravetat. 
4. La falsificació de documents, signatures, segells o anàlegs. 
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Article 13. Faltes greus 
Són faltes greus: 

1. La no acceptació (o la dimissió) sense causa justificada a judici del consell 
rector o de l’assemblea general, si s’escau, dels càrrecs o funcions per als 
quals el soci hagués estat escollit. 

2. L’ incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o 
deixar de fer-la que suposin un perjudici a la cooperativa d’un caràcter greu. 

3. La falta de respecte amb un altre soci.  
4. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat 

durant l’any anterior (3 vegades el mateix tipus de falta). 
 
Article 14. Faltes lleus  
Són faltes lleus: 

1. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents i que 
no impliquin un perjudici greu. 

2. Aquelles infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests 
estatuts i no estiguin tipificades com a faltes greus o molt greus. 

 
Article 15. Sancions 
Les faltes molt greus  poden ser sancionades amb l’expulsió de la cooperativa. 
 
Les faltes greus poden  ser sancionades amb la inhabilitació per exercir càrrecs en 
els òrgans socials durant 1 o 4 anys depenent de la gravetat.  
 
Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació per escrit o oral segons 
consideri el Consell Rector. 
 
Les faltes seran valorades , qualificades i sancionades, segons el criteri del consell 
rector. 
 
Article 16. Procediment sancionador 
Correspon al consell rector té la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de 
l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat. 
Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs 
davant l’assemblea general en el termini d'un mes a comptar des de la notificació 
de la sanció. 
En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per 
l’assemblea general poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de 
la notificació. 
 
 
CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 17. Capital social mínim 
El capital social està constituït per les aportacions dels socis. 
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Article 18. Transmissió de les aportacions 
Les aportacions o títols dels socis no es podran transmetre a una altra persona 
sòcia. 
 
Article 19. Gestió econòmica 
 
INGRESSOS 
La cooperativa d’alumnes: 

 Ingressa l’aportació inicial dels socis, que es fixa en 3 euros. 

 Ingressa els beneficis que generin les activitats amb finalitats recaptatòries 
 
L’escola: 

 Aporta una quantitat anual en concepte de retribució de les feines 
contractades anualment amb la cooperativa d’alumnes 
 
L’AMPA: 

 Aporta una quantitat anual en concepte de retribució de feines de 
col·laboració. 
 
LIQUIDACIÓ 
A 4t d’ESO, en concepte d’aportació a les despeses del viatge de fi d’estudis, els 
alumnes cooperativistes que s’han fet socis a començament de l’ESO reben la part 
que els correspon dels beneficis generats per la cooperativa al llarg d’aquell quart 
curs. 
 
Si un soci causa baixa abans d’acabar 4t d’ESO, o bé no fa el viatge de final 
d’etapa, només rebrà el retorn de l’aportació inicial i perd el dret a rebre cap altra 
devolució de diners. 
 
Cada curs s’obrirà un període per associar-se, tant per als alumnes de 1r com per 
als que es vulguin incorporar tardanament. A aquests darrers se’ls liquidarà la part 
proporcional del guany derivat a partir del curs de la seva incorporació a la 
cooperativa. Si s’incorpora a 2n rebrà un 75%; si s’incorpora a 3r, un 50; si 
s’incorpora a 4t, un 25%. 
 
Disposició transitòria: les aportacions de l’AMPA anteriors a la constitució de la 
cooperativa s’hauran de repartir equitativament entre tots els que vagin de viatge 
aquell curs. 
 
Disposició transitòria: Els alumnes que cursin 2n, 3r o 4t el curs 2013/2014 
rebran també la totalitat dels beneficis generats durant el seu quart curs. 
 
 
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA 
 
Article 20. Organització funcional interna 
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Els criteris bàsics del règim de la prestació del servei estan regits per la guia 
didàctica de la cooperativa d'alumnes. 
 

 
CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA 
Article 21. Assemblea general. Convocatòria de l’assemblea general 
ordinària i extraordinària 
L’assemblea general, ordinària o extraordinària ha de ser convocada pel consell 
rector mitjançant un anunci en el domicili social. 
La convocatòria ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, 
lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de 
reunió ha de coincidir amb el domicili social. 

La renovació del Consell Rector es realitzarà durant la primavera (maig) de cada 
curs escolar de manera que el Consell Rector sortint i entrant conviuran durant el 
darrer mes de cada curs escolar (juny) per tal de fer el traspàs d’informació 
necessari. 

L’alumnat de 4t d’ESO no es podrà presentar a cap càrrec en les eleccions al 
Consell Rector a la primavera 

El vocal de 1r d’ESO serà escollit durant el mes de setembre del curs següent. 

Es farà una revisió dels estatuts de la cooperativa cada quatre anys. 

 
 
Article 22. Del vot per representant a l’assemblea general 
Cada soci té dret a un vot a l’assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per 
mitjà d'un representant. 
Pel que fa als vots presencials, la representació ha de ser escrita i expressa per a 
una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l’assemblea general al 
començament de la sessió.  
Article 23. Adopció d'acords 
L’assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials 
presents i representats. 
L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació 
d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat 
més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o 
la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava. 
Els assumptes a tractar en l’assemblea no podran ser altres que els fixats 
prèviament a l'ordre del dia.  
 
Article 24. El consell rector 
Està format pel president, secretari, tresorer i quatre vocals.  
Els 4 vocals hauran de ser alumnes dels diferents cursos d’ESO, un de cada curs. 
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Article 25. Funcionament del consell rector (s’ha eliminat la presència del 
president de la Cooperativa de l’Escola) 
El Consell es reuneix un cop al mes per tractar els punts corresponents a l’ordre 
del dia que han proposat les diferents classes.  Hi assisteix un representant de la 
comissió de mestres i professors de la cooperativa d’alumnes. El president de la 
cooperativa d’alumnes modera la sessió i el secretari en redacta la corresponent 
acta, que serà llegida i aprovada en la reunió següent. Es passa a l’ordre del dia i 
els diferents punts són debatuts pel consell. A la reunió es pot demanar la 
presència d’algun expert si cal tractar temes específics. 
 

Funcions dels vocals:  

 Fer d’enllaç entre el Consell Rector i el grup classe. 

 Realització dels llistats de tasques dels socis i informació per grups. 

 Vetllar pel bon funcionament de la botiga. 

 Creació de la figura del vocal de guàrdia: un vocal dels quatre representats 
al Consell Rector que de manera rotatòria té atribuïdes una sèrie de 
funcions afegides al seu càrrec. 

o Funcions del vocal de guàrdia: durant un mes haurà de supervisar 
l’estoc de la botiga i fer-ne la comanda pertinent. 

 

 
CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 26. Dissolució i liquidació 
Són causes de dissolució de la cooperativa:  
a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo. 
b) La voluntat dels socis. 
 
Disposició addicional 1 
D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa 
Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació 
intercooperativa i de foment de la formació. 
 
 


