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CONSELL DE CONSUM
És l’òrgan encarregat de deliberar, promoure la participació i la comunicació entre les persones sòcies de
consum en els afers relacionats amb l’acció consumidora i societària de la Cooperativa.
El Consell Rector podrà delegar en els consells de consum, aquelles facultats que estimi oportunes, que
serán exercides pels esmentats consells en el límit i temps que assenyali l'acord de delegació.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONSUM
El Consell de Consum està compost per un nombre d’entre tres i set persones sòcies de consum elegits per
l’assemblea entre les persones sòcies d’aquest col·lectiu, per un període de quatre anys, i cada dos anys
s’ha de renovar per meitats, de la forma establerta en el Reglament de Règim Intern corresponent, que ha
de regular-ne també la composició, les tasques i el funcionament.
El càrrec de membre del Consell de Consum és incompatible per a les persones físiques sòcies amb el de
membre del Consell Rector, excepte la Presidència d’aquest, que ha de recaure en la mateixa

Consell de consum
Antiguitat al
consell

Data de baixa

Representació (sòcies
de consum)

AGO 31 maig 2019

1 Associació Moviment Infantil de Vilafranca

09/06/2017

31/05/2019

Adrià Nicolàs i Aragó

Renúncia

2 Esplai Greska

09/06/2017

31/05/2019

Patrícia Berrera Fajardo

Renúncia

3 Esplais Catalans

09/06/2017

31/05/2019

Àlex Barrera Fajardo

Canvi de representant

Persona/Entitat

CANDIDATURES
Es poden presentar candidatures per formar part del Consell de consum i optar a una de les 6 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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