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1. PRESENTACIÓ
Les entitats que constitueixen el Moviment Laic i Progressista, entre les que es troba INCOOP,
hem decidit impulsar un canvi d’etapa que passa per la dissolució del MLP i la constitució, si
s’escau, d’una nova aliança entre les entitats que respongui a les noves necessitats i voluntats de
totes les entitats.
La dissolució del MLP està prevista per aquest mes de juny de l’any 2019 i això té una afectació
directe en la nostra configuració jurídica establerta en els nostres estatuts.
Actualment, l’article 5 dels Estatuts Socials, estableixen que “ [...] Podran ser persones sòcies de
consum les persones físiques i les associacions Moviment Laic i Progressista, Esplais Catalans i Acció Escolta de
Catalunya, a
 ixí com totes aquelles persones jurídiques que siguin sòcies de ple dret de qualsevol d’aquestes
tres associacions. Les persones sòcies de consum, que son socis comuns, hauran d’atenir-se a les regles especifiques
d’aquests Estatuts, a les normes establertes pel Reglament de Règim Intern i al Codi de conducta [...] “

És a dir, si es dissol el MLP, automàticament algunes persones sòcies de consum, com per
exemple la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Escola Lliure el Sol, deixaran de ser sòcies de pler dret del
MLP i, conseqüentment, d'acord amb l'article 5 dels Estatuts Socials d'Incoop, aquestes entitats no
no podran ser sòcies de consum de la cooperativa i s'hauran de donar de baixa.
Per evitar això, des del Consell Rector, i una vegada fetes les consultes legals pertinents,
proposem a l’Assemblea de la cooperativa una modificació de l'article 5 i l’article 6 dels Estatuts
Socials.
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2. REDACTAT ACTUAL DELS ARTICLES 5 A) I 6A) DELS
ESTATUTS SOCIALS
ARTICLE 5. PERSONES SÒCIES

a)

Persones sòcies de consum: Podran ser persones sòcies de consum les persones físiques i les associacions Moviment Laic i
Progressista, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya, així com totes aquelles persones jurídiques que siguin sòcies de ple
dret de qualsevol d’aquestes tres associacions. Les persones sòcies de consum, que son socis comuns, hauran d’atenir-se a les
regles específiques d’aquests Estatuts, a les normes establertes pel Reglament de Règim Intern i al Codi de conducta.

ARTICLE 6. REQUISITS PER A L'ADMISSIÓ

Persones sòcies de consum:
A.- Per a l’admissió d’una persona com sòcia de consum cal que es compleixin els requisits següents:
a)
b)
c)
d)

Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests Estatuts.
Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi Civil.
Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els Articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de
Catalunya.
Obligar-se a consumir, com a mínim i durant un període de tres anys, 300 euros les persones jurídiques i 50 euros les persones
físiques. Quantitats que seran actualitzables segons l’IPC de Catalunya.

3. PROPOSTA DE REDACTAT NOU DELS ARTICLES 5A) I 6A)
DELS ESTATUTS SOCIALS
Article 5. Persones sòcies

a)

Persones sòcies de consum: Podran ser persones sòcies de consum les persones físiques i les associacions Esplais Catalans i
Acció Escolta de Catalunya, així com totes aquelles persones jurídiques sense ànim de lucre que siguin sòcies de ple dret de
qualsevol d’aquestes dues associacions. També podran ser persones sòcies de consum les persones jurídiques sense ànim de
lucre que comparteixin els ideals de la Cooperativa per assolir els objectius especificats en l'article 2 d'aquests Estatuts. Les
persones sòcies de consum hauran d’atenir-se a les regles específiques d’aquests Estatuts, a les normes establertes pel
Reglament de Règim Intern i al Codi de conducta.

Article 6. Requisits per a l'admissió

Persones sòcies de consum:
A.- Per a l’admissió d’una persona com sòcia de consum cal que es compleixin els requisits següents:
a)
b)
c)
d)
e)
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Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests Estatuts.
Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi Civil.
Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els Articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de
Catalunya.
Obligar-se a consumir, com a mínim i durant un període de tres anys, 300 euros les persones jurídiques i 50 euros les persones
físiques. Quantitats que seran actualitzables segons l’IPC de Catalunya.
Sol·licitar-ho per escrit avalat per dues persones sòcies de consum de la Cooperativa i dirigit al Consell Rector.

4. PROPOSTA D’ACORD
El Consell Rector proposa que els articles 5a) i 6a) dels Estatuts Socials quedin redactats així:

Article 5. Persones sòcies

b)

Persones sòcies de consum: Podran ser persones sòcies de consum les persones físiques i les associacions Esplais Catalans i
Acció Escolta de Catalunya, així com totes aquelles persones jurídiques sense ànim de lucre que siguin sòcies de ple dret de
qualsevol d’aquestes dues associacions. També podran ser persones sòcies de consum les persones jurídiques sense ànim de
lucre que comparteixin els ideals de la Cooperativa per assolir els objectius especificats en l'article 2 d'aquests Estatuts. Les
persones sòcies de consum hauran d’atenir-se a les regles específiques d’aquests Estatuts, a les normes establertes pel
Reglament de Règim Intern i al Codi de conducta.

Article 6. Requisits per a l'admissió

Persones sòcies de consum:
A.- Per a l’admissió d’una persona com sòcia de consum cal que es compleixin els requisits següents:
f)
g)
h)
i)
j)
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Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests Estatuts.
Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi Civil.
Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els Articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de
Catalunya.
Obligar-se a consumir, com a mínim i durant un període de tres anys, 300 euros les persones jurídiques i 50 euros les persones
físiques. Quantitats que seran actualitzables segons l’IPC de Catalunya.
Sol·licitar-ho per escrit avalat per dues persones sòcies de consum de la Cooperativa i dirigit al Consell Rector.

