
ELS ESTATUTS    
Article 1: Denominació
L’empresa funcionarà amb el nom de Cerdanyola Forever SCCL.

Article 2:Objecte i activitats
L’objecte  d’aquesta  societat  cooperativa  es  la  producció   i  comercialització  de  productes 
manufacturats .

Article 3: Durada
La societat  es  constitueix  per  temps  indefinit  i  les  seves  activitats  comencen  des  del  5  de 
novembre fins al final del curs 2013-2014.

Article 4: Domicili social i àmbit territorial
El  domicili  de la  cooperativa  s`estableix  al  carrer   diagonal  nº41 Cerdanyola  del  Vallès,  a 
l’escola Serraparera.

 Article 5: El capital
El capital d´inversió  es fixa en 100 euros que es divideixen en 25 participacions de 4 euros per 
cada soci/a .

Article 6 :Els comptes
Els informes de comptes s’ han de presenta als socis cada  30 dies, o quan sigui necessari.

Article 7: Recuperació de la inversió 
Un cop finalitzada la venda, tots els socis podran recuperar el capital  inicial sempre i quan 
haguem obtingut benefici ,  haguem donat un 15 %  per a una entitat sense ànim de lucre i 
haguem fet una activitat conjunta.

Article 8: Utilització dels beneficis
Amb els beneficis obtinguts donarem un 15 % a una entitat sense ànim de lucre i farem una 
activitat conjunta.

Article 9:Altres disposicions 
Per a organitzar la cooperativa hem fet aquests equips de treball:

• Equip directiu: Ainara (presidenta),Lidia (secretaria), Adrià (tresorer).
• Equip de comunicació: Vanesa, Yago, Judit i Angel.
• Equip de marketing: Pau, Estela, Dario, Alex G. I Aitor.
• Equip de redacció d’estatuts:Christian, Ariadna i Sergi.
• Caps de producció: Ainara, Mario, Eric, Vanesa, Adrià i Yago.
• Equip de control de qualitat:Alejandro, Aroa, Sebastian i Jonathan.
• Equip de memòria:Lucia, Vera, Alex.Y i Alex F.
• Equip de reparació



NORMES DE FUNCIONAMENT:
Per evitar i controlar les males actituds dels socis farem un mirall cooperatiu .
Contarem les faltes de la següent manera:
1 falta el traiem de l’activitat .
2 falta el tornem a treure de l’activitat.
3 falta una setmana sense cooperativa.
4 falta sense càrrec.
5 falta sense mercat.
6 falta sense activitat conjunta.
7 falta expulsió de la cooperativa.

SIGNATURA DELS SOCIS I SÒCIES:




