
Estatuts de la Cooperativa Taré-Arte
Centre Ntra. Sra. de Monte-Sion (Torrent)

Article 1. Nom I Ubicació

L'empresa funcionarà mitjançant la forma jurídica de cooperativa amb el nom de “Taré-
Arte Coop. V.”, estarà formada per 22 socis/es de l'alumnat de 4º Curs de Secundària i
estarà situada en el Col.legi Ntra. Sra de Monte-Sión de Torrent (València)

Article 2. Objecte Social

L'empresa s'encarregarà de fabricar i vendre articles artesans, realitzats pels propis
socis i sòcies de la cooperativa Taré-Arte I seran triats per votació en assemblea.

Com a cooperativa de Responsabilitat Social Corporativa els nostres principis són: 

1º Tots els productes seran fets amb material reciclat.

2º La totalitat dels beneficis seran donats a la protectora 

     d´animals SOS Peludetes de Torrent .

3º Les compres es faran al comerç local.

4º Els socis no recuperaran la quota inicial invertida.

5º  Tots  els  socis,  independentment  del  departament  al  qual pertanyen,
participaran en la producció dels articles.

6º Cap soci podrà abandonar la cooperativa.

(Es poden afegir els principis que els socis/es consideren)

Article 3. Durada

L'empresa es constitueix i  organitza des del mes d’octubre de 2018 fins a juny de
2019.

Article 4. Domicili

El domicili social de l'empresa queda establert en el Col.legi Ntra. Sra de Monte-Sión,
al Carrer Padre Prudencio Palmera, núm. 10, 46900 Torrent (València).

Article 5. L'equip directiu

El  Consell  Rector  de  l'empresa  està  representat  per:

President/a: Alba González Segura

Vicepresident/a: Marta Requena Garcia  

Secretari/a: Leonardo Valiente Villacreces  

Tresorer/a: Álvaro Ávila Silla



Article 6. El Capital

El capital d'inversió queda fixat en 66 euros, dividit en 22 participacions de 3 euros per
soci o sòcia. A més,  per cada dia que s´excedisca del temps de pagament, el soci o
sòcia  donarà 1  euro  mes  a  la  cooperativa.

Article 7. Els Comptes

Els informes de comptes es presentaran a tots els/les socis/es cada setmana per part
del  tresorer/a.

Article 8. Recuperació de la Inversió

En finalitzar  la  venda,  tots  els  socis/es  no podran recuperar  el  capital  que havien
invertit.

Article 9. Utilització dels Beneficis

Si existiren beneficis, s'emprarien:

El  100% dels impostos fiscals seran destinats  a l’obra  social  SOS Peludets
(protectora d’animals), que s’ha decidit pels cooperativistes en assemblea.

Article 10. Drets i Deures dels socis/e (consensuats en assemblea)

a) Si  cap cooperativista trenca el material  com a conseqüència de fer-ne un mal ús,
aquest haurà  de reparar-lo.
b) Tots els socis i sòcies tenen dret a ser escoltats en la presa de decisions sobre
l'empresa  i  a  votar  en  elles.
c) Si un soci o sòcia no contribueix amb el seu treball i comportament en la mesura
que s'espera, podrà ser sancionat amb 1 euro, i a partir de la tercera reincidència, amb
3 euros; perdrà la inversió realitzada i el dret a percebre els beneficis.  A més, els/les
socis/es podran decidir-ne la seua expulsió de la cooperativa a través de l’assemblea.

d) Tots els socis i sòcies treballaran en grup, donant suport a tots els grups de treball
en la preparació dels materials necessaris per a la realització dels treballs.

e) Els productes a elaborar es triaran en assemblea, constituint el treball de l'activitat
de cadascun.

f) Tots els socis i sòcies tenen dret a rebre els beneficis que es ressenyen en l'article 9.

g) La resolució dels conflictes es realitzarà d'acord a les Normes de convivència i en
l'Assemblea.

h)  L'empresa  podrà utilitzar  els  serveis  del  Centre  (ordinadors,  fotocopiadora,
impressora…)  amb  una  sol·licitut prèvia.

Article  11.  Altres  disposicions.  Si  durant  el  desenvolupament  de  la  Cooperativa
algun soci o sòcia vol llevar, canviar o afegir algun article d'aquests estatuts, haurà de
proposar-ho a la Junta Directiva, sent tractat i aprovat per majoria, en assemblea, si
així es considera.



En Torrent, a  22 d’octubre de 2018


