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COMITÉ DE RECURSOS
El Comitè de Recursos és l’òrgan que tramita i resol els recursos contra les sancions que el Consell Rector
imposa a les persones sòcies i els altres recursos previstos en aquests Estatuts o als reglaments de la
Cooperativa.

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE RECURSOS
Està integrat per tres membres escollits per l’Assemblea General, entre les persones sòcies amb una
antiguitat com a tals almenys de dos anys. Com a mínim un dels membres ha de ser persona sòcia
treballadora, comuna o temporal, i un altra membre ha de ser persona sòcia de consum.
El mandat és de dos anys, i només poden ser reelegides un cop
Les persones sòcies que es presentin a l’elecció han de gaudir de plens drets.
Així mateix, s’han d’escollir dos membres suplents, un entre les persones sòcies treballadors, comunes o
temporals, i un entre les persones sòcies de consum, per al cas que hi hagi vacants durant el seu mandat.
Si els membres del Comitè ho creuen oportú, es pot designar un assessor\a extern per al cas en concret,
que ha d’assistir a les reunions d’aquest òrgan amb veu i sense vot. De la mateixa manera, la persona sòcia
afectada pot ser representada per un lletrat que en defensi els interessos.
La condició de membre del Comitè de Recursos és incompatible, per a les persones físiques, amb l’exercici
de qualsevol altre càrrec d’elecció de la Cooperativa, amb el Comitè de compliment o amb el manteniment
d’una relació laboral o d’arrendament de serveis amb aquesta.

FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE RECURSOS
El Comitè de Recursos ha d’escollir la presidència entre els seus membres.
Per salvaguardar-ne l’objectivitat, els membres del Comitè de Recursos s’han d’abstenir d’intervenir en la
tramitació i en la resolució dels recursos en què intervinguin els seus parents fins al quart grau de
consanguinitat o fins al segon d’afinitat o quan existeixi una relació evident d’amistat o d’enemistat o una
relació de servei amb les persones que hi intervenen i així ho considerin necessari els altres dos integrants
del Comitè, i tampoc no han d’actuar quan existeixi una relació directa del membre del Comitè amb l’objecte
del recurs.
En el moment en que el Consell Rector resol l’expedient sancionador i ho notifica a la persona sòcia,
aquesta disposa de 20 dies per a interposar el recurs davant del Comitè de Recursos.
Quan la persona sòcia interposi un recurs, la Presidència ha de convocar a tots els membres del Comitè de
recursos perquè es reuneixin dins els quinze dies naturals següents i li ha de traslladar l’expedient
sancionador íntegre així com el recurs presentat.
El Comitè de Recursos ha de resoldre sobre la ratificació o l’anul·lació de l’acord sancionador, en el termini
màxim de trenta dies hàbils des de la presentació del recurs. S’entén el silenci com a revocació de l’acord
de sanció del Consell Rector, sense perjudici de les responsabilitats en les que incorrin els membres del
Comitè de Recursos per la seva inactivitat.
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Els acords del Comitè s’han de prendre per majoria i han de ser immediatament executius i definitius. Es
podrá recórrer pel procediment d’impugnació d’acords socials que preveu la Llei de cooperatives de
Catalunya.
Comitè de recursos
Antiguitat al
consell

Persona/Entitat

Representació
Data de baixa de consum)

(sòcies
AGO 31 maig 2019

1 Escola Lliure el Sol

09/06/2017

Raimon Carreras

2 Albert Giralt Queralt

26/07/2018

-

Ratificació del membre suplent

3 Esplais Catalans

26/07/2018

Irene Torrecilla Camps

Ratificació del membre suplent i
canvi representant

CANDIDATURES
Es poden presentar candidatures per formar part del Comitè de Recursos i optar a una de les 2 places
vacants a data de la celebració de l’assemblea tal i com preveuen els estatuts de la cooperativa.
Per presentar la teva candidatura has d’enviar una carta de presentació al correu electrònic
candidatures@incoop.cat.
En cas de que qui es presenti sigui una persona jurídica, cal que a més a més de la carta de presentació,
adjunti el certificat de l’acord de la junta directiva conforme es vol presentar al càrrec i la persona que
representarà a l’entitat. Trobareu un model amb la resta de la documentació de l’AGO.
Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Elena Bernet (elena.bernet@incoop.cat)
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