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EINES PER A LA FORMACIÓ COOPERATIVA

FUNCIONS I RESPONSABILITATS DEL CONSELL RECTOR

I NTROD UCC IÓ
El Consell Rector és l’òrgan de representació de la cooperativa. Donat que no hi ha un
únic model de cooperativa, cada grup de persones té l’opció d’adaptar-lo a les seves
característiques. La cooperativa fomenta l’autoregulació mitjançant els estatuts, que
reproduiran l’especificitat de cada grup. .
Aquesta guia es centra en l’òrgan del Consell Rector, els seus membres i les seves relacions
amb la resta d’òrgans i membres de la cooperativa. Les funcions i responsabilitats del
Consell Rector d’una cooperativa i dels seus membres, s’emmarquen en els valors i
principis cooperatius i en el següent marc legal:
ᶇᶇ
ᶇᶇ

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
Llei 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen fiscal de las cooperativas

Alhora no podem oblidar que les concrecions les trobarem revisant les regulacions
internes de cada cooperativa que consten en:
ᶇᶇ
ᶇᶇ

Estatuts socials de la cooperativa
Reglament de Règim Intern, si n’hi ha.

A partir d’aquí anirem desgranant els diferents aspectes referents al Consell Rector i als
seus membres seguint els diferents articles de la Llei 12/2015 que l’afecten directament.
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1. RE PRE S E N TAC IÓ I GOV ER N
La Llei 12/2015 dedica el seu capítol IV als òrgans de la societat, i dins d’aquest, la secció
segona a l’administració d’aquesta. És aquí on podem trobar l’article on defineix l’òrgan
del Consell Rector, concretament l’article 53:

“

1. L’òrgan d’administració de la cooperativa és el Consell Rector.
2. Correspon al Consell Rector:
a) La representació i el govern de la societat cooperativa
b) El control permanent i directe de la gestió de la direcció, quan
s’escau.
c) La competència per a establir les directrius general d’actuació de la
cooperativa, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea
general.

els estatuts de la cooperativa, el reglament de règim intern, si escau, i
la política general fixada per l’assemblea general.

“

3. El Consell Rector ha d’actuar d’acord amb el que estableix aquesta llei,

Partint d’aquesta definició i, del que se’n deriva, podem diferenciar desenvolupar les
funcions genèriques que atribuïm a l’òrgan del Consell Rector, aquelles que el Consell
Rector porta a terme per mandat, sense estar concretades en cap tasca específica.

Funcions genèriques del Consell Rector
Representació
El Consell Rector supleix a altre actuant en el seu nom, però aquest altre és sempre la
cooperativa, mai una única persona sòcia, els socis i les sòcies, o una part o col·lectiu
de sòcies i socis. Entenem la cooperativa com un tot que comporta la marca, la història,
els projectes...
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Govern
En parlar de govern estem parlant de poder i de responsabilitat.
Ambdós conceptes emanen de l’assemblea, que delega en l’òrgan del Consell Rector el
poder de i per a governar, amb la responsabilitat que això comporta, vers tercers, vers la
resta de membres. El fet que aquest poder vingui donat per l’assemblea implica que és
amb aquesta, amb l’assemblea de la cooperativa, amb qui el Consell Rector ha de passar
i rendir comptes.
Gestió
Abasta tot el conjunt de decisions i actuacions que es porten a terme per tal d’assegurar
les finalitats i objectius de la cooperativa, que han estat marcades per i en l’assemblea
general.
Aquesta funció porta implícita l’obligació del Consell Rector de conèixer i entendre
les finalitats i objectius de la cooperativa, així com d’actuar de promotor en el treball
necessari per a establir-los. Aquesta funció és exclusiva del Consell Rector que la
desenvoluparà i exercirà amb el poder i responsabilitat que li confereix l’assemblea.
En l’àmbit jurídic
En aquest punt diferenciarem allò que estableix la Llei de Cooperatives d’allò que poden,
i solen, establir els Estatuts.
La Llei, a l’article 59, diu que els membres del Consell Rector exerciran el càrrec amb
diligència i lleialtat a qui representen i que han de dur una gestió empresarial ordenada;
es demana rigorositat i implica responsabilitat amb la informació, mantenint- ne el
secret, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
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2 . COM POSIC IÓ D E L CO N S EL L R ECTO R
El Consell Rector de la cooperativa pot estar format per persones físiques i també
per persones jurídiques, en aquest cas caldrà que una persones física n’exerceixi la
representació legal davant de la cooperativa. Totes elles hauran estat escollides per
l’assemblea general de la cooperativa.
La Llei, en els seu article 55, marca aspectes de mínims quant a la composició del
Consell Rector i deriva als estatuts socials la responsabilitat de desenvolupar-ne els
aspectes concrets.

La composició
La major part dels membres del Consell Rector han de ser persones sòcies que duguin
a terme l’activitat cooperativitzada principal, és a dir socis comuns. Així doncs les
persones sòcies col·laborades, altres tipologies de socis i fins i tot persones no sòcies
poden ser escollits com a membres de l’òrgan.
Els estatuts socials poden recollir la possibilitat que persones no sòcies en siguin
membres, si és el cas, aquestes no sòcies en cap cas podran superar el 25% del membres
de l’òrgan social. Aquesta possibilitat, s’entén en la voluntat de la norma d’incorporar en
igualtat de condicions de responsabilitat les persones que poden assessorar i acompanyar
els membres del Consell Rector des d’una posició professional.
Les cooperatives, que desenvolupin la seva activitat en diverses zones territorials i/o
que projectin la seva activitat sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciades,
poden recollir en els seus estatuts socials la possibilitat que la composició del Consell
Rector reflecteixi aquesta diversitat. Aquest aspecte també és aplicable en el cas de
cooperatives que tenen més d’un tipus de persones sòcies, més enllà del soci comú.

Nombre mínim de membres
La cooperativa fixarà el nombre mínim de membres del seu Consell Rector, en funció de
els seves pròpies característiques. En tot cas, el nombre mínim es fixa en 3 membres,
excepte en el cas de les cooperatives de 2 membres en què estarà fixat en 2.
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En el cas de les cooperatives de 2 o 3 membres, aquests es constitueixien al mateix
temps en Consell Rector i en assemblea. Les actes que es facin caldrà que indiquin
en qualitat de què s’han reunit, si de Consell Rector o d’assemblea. Un cop exhaurit el
termini màxim de vigència dels càrrecs fer la redistribució d’aquests, això no exclou la
possibilitat que en aquesta redistribució se n’aprovi la reelcció.

Elecció, vigència i criteris de renovació del membres
L’article 56 de la Llei 12/2015 desenvolupa els aspectes relacionats amb aquest punt, en
marca els mínims a tenir en compte i ens deriva a les concrecions que cada cooperativa
hagi fet en els seus estatuts.
Els membres del Consell Rector són escollits en assembla general a través del procés
que marquin els estatuts socials, pot ser una votació a mà alçada, votació secreta,
escollint els membres de l’òrgan o els càrrecs dins d’aquest... cada cooperativa ho pot
concretar a la seva mida.
Cal que els estatuts socials estableixin el període pel qual són escollits els membres
del Consell Rector, si aquests poden o no renovar com a membres i/o en el càrrec i
quantes vegades. També es pot marcar com es renova els membres de Consell Rector,
tots els membres en cada elecció, una part i l’altra alternativament i en quins càrrecs
cada vegada. En tot cas cal tenir en compte que l’article 56 estableix que els membres del
Consell Rector seran escollits per un període màxim de 5 anys i que, d’entrada, podran
ser reelegits consecutivament una sola vegada; excepte si l’assemblea en decideix la
reelcció per a més períodes.
Els efectes de l’elecció com a membre del Consell Rector produeix efectes des que ha
estat acceptat, i cal fer-ne la inscripció al Registre de Cooperatives. Així mateix, encara
que el període pel qual van ser escollits hagi finalitzat, els seus membres ho continuen
essent, provisionalment, fins a la renovació en la següent assemblea.
De manera excepcional, si un membre ha de cessar per motius de força major i no hi
ha suplents nomenats, el Consell Rector pot nomenar un nou membre amb caràcter
provisional. Aquest nomenament en la primera assemblea, haurà de ser ratificat per
al temps de mandat que restava als substituït o en aquesta mateixa es pot cessar el
substitut i escollir un nou membre.
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La presidència i la secretaria: aquests són els dos càrrecs obligatoris en els membres
del Consell Rector. En el cas de ser 3 o més membres els altres seran vocals o altres
càrrecs que la cooperativa decideixi i que fixi en els estatuts, atribuint-hi funcions i
competències.

Els càrrecs
La presidència i la secretaria són els dos càrrecs que cal que es designin obligatòriament
entre els membres del Consell Rector.
Quant a la presidència l’article 54, estableix que aquesta només podrà ser exercida per
persones sòcies que portin a terme l’aactivitat cooperativitzada.
En el mateix article es desenvolupa, de manera genèrica, quin és el seu rol. La presidència
té atribuïda la representació legal de la cooperativa, en nom del Consell Rector, per a
tots els actes compresos en l’objecte social de la societat, i segons es concretin altres
possibles delegacions de facultats en els estatuts socials. Al mateix temps presideix les
reunions dels òrgans socials de la cooperativa.
Pel que fa a la secretaria del Consell Rector, tot i que la Llei no en fa un esment específic,
se li atribueix l’elaboració de les actes dels òrgans de la societat, la custòdia dels llibre
d’actes i la possibilitat d’emetre certificacions al respectes dels acords de la societat.

Les incompatibilitats
No poden ser membres del Consell Rector, ni tampoc ocupar la direcció o gerència
d’una cooperativa:
ᶇᶇ

Persones al servei de l’Administració pública amb funcions relacionades amb
l’activitat de la cooperativa, jutges/sses i magistrats/des o altres afectats per
incompatibilitats legals.

ᶇᶇ

Persones que tene activitats que poden ser competència de la cooperativa, excepte

ᶇᶇ

Persones menors d’edat no emancipades i persones judicialment incapacitades.

si l’assemblea ho autoritza expressament,
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Persones inhabilitades o condemnades a penes que comporten inhabilitació pera
l’exercici de càrrecs públics.

Els conflictes d’interessos
Si es dóna el cas que la cooperativa s’ha d’obligar amb algun membre del Consell Rector,
de la direcció o amb parents d’aquests de fins a quart grau de consanguinitat o segon
d’afinitat, caldrà l’autorització expressa de l’assemblea general.
Les persones que concorrin en un conflicte d’interessos no poden prendre part en la
votació dels assumptes que l’afecten.
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3 . COM PE TÈ N C IE S I EXER CI CI D E F U N CI O NS
Les competències del Consell Rector
En el treball a desenvolupar per part del Consell Rector, és important que els seus
membres coneguin i es formin en les funcions que tenen atribuïdes, per Llei o a través
dels Estatuts. És igualment important que els membres del Consell Rector desenvolupin
les competències necessàries per a poder dur a terme eficaçment aquestes funcions.
Establim tres àmbits competencials del Consell Rector, entenent que són les claus per a
un bon i eficaç funcionament de l’òrgan: la representació de l’entitat, el govern directe
de la cooperativa, i el govern de la cooperativa per delegació.
1. Representació de l’entitat
ᶇᶇ

Actuar amb visió integradora.

Contemplar de manera integrada i harmònica els aspectes tècnics, econòmics, socials i
culturals de la cooperativa i actuar en conseqüència.
ᶇᶇ

Assumir activament la intercooperació.

Participar de projectes d’intercooperació, impulsar la gestió i resolució de compromisos
intercooperatius.
ᶇᶇ

Representar la cooperativa a l’exterior.

Personificar la cooperativa en les relacions d’aquesta amb altres agents o entitats,
cooperatius o no.
2. Govern directe de la cooperativa
ᶇᶇ

Responsabilitzar-se del patrimoni de la cooperativa.

Assumir de forma proactiva la responsabilitat de mantenir i desenvolupar el patrimoni
de la cooperativa, tant l’econòmic, com el social i el cultural.
ᶇᶇ

Decidir col·legiadament.
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Dur a terme una presa de decisions col·legiada sobre aquells temes que el consell
rector no pot delegar i assumir les responsabilitats que comporta.
ᶇᶇ

Gestionar la democràcia institucional.

Fer una gestió del procés de democràcia institucional que el faci tendir a un funcionament
adequat i en constant millora.
3. Govern de la cooperativa per delegació
ᶇᶇ

Comunicar directrius.

Transmetre a la direcció o gerència, a través d’un procés de comunicació oberta i
bidireccional, les directrius necessàries per a una direcció executiva autònoma.
ᶇᶇ

Col·laborar amb la direcció.

Establir una relació amb la direcció executiva entenent-la com a col·laboradora
necessària i compromesa, en un marc d’interdependència i respecte recíproc.
ᶇᶇ

Supervisar.

Comprovar i reorientar les tendències observades en l’avaluació de la cooperativa i en
les directrius marcades per l’Assemblea.

Les funcions
El Consell Rector de la cooperativa actua com a òrgan amb les seves funcions concretes,
al mateix temps que alguns dels seus membres tenen o poden tenir funcions específiques
pel seu càrrec o delegades de l’òrgan.
En tot cas, l’article 58, recorda que malgrat el Consell Rector pugui delegar facultats o
apoderaments en algun membre, és el Consell Rector qui continua sent-ne el titular i
per tant n’és responsable davant la cooperativa, les persones sòcies o terceres persones.
Les delegacions de facultats i els apoderaments, així com les respectives revocacions,
hauran de ser elevades a públiques mitjançant escriptura pública i inscrites al Registre
de Cooperatives.
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Funcions específ iques del Consell Rector
Funcions no delegables
La Llei enumera, a l’article 58, les facultats pròpies de l’òrgan que aquest no pot delegar
en cap dels seus membres ni en altres òrgans, és a dir requereixen acord de l’òrgan del
Consell Rector:
a) La fixació de les directrius generals d’actuació en la gestió de la cooperativa, amb
subjecció a la política general establerta per l’assemblea general.
b) El control permanentment i directe de la gestió empresarial que ha estat delegada.
c) La presentació a l’assemblea general de la memòria explicativa de la gestió, el
rendiment de comptes i la proposta d’aplicació de resultats (excedents o pèrdues).
d) L’autorització de prestació d’avals o fiances a favor d’altres persones, tot exceptuant
el que es disposa per a les cooperatives de crèdit.
e) El nomenament i la destitució de la persona que ocupa la direcció o gerència i, a
proposta d’aquesta, l’equip de direcció o gerència, així com cessar-les i fixar-ne les
facultats, deures i atribucions.
f) La districubicó dels càrrecs dels Consell Rector entre el membres electes. L’assemblea
escull els membres de l’òrgan i aquests es distribueixen els càrrecs.
g) La decisió de trasllat del domicili social de la cooperativa dins del mateix terme
municipal, si el trasllat és fora del municipi caldrà que hi hagi un acord d’assemblea.
Altres funcions
a) Acordar l’admissió i la baixa de les persones sòcies.
D’acord amb el que estableix la Llei 12/2015 i amb el que concreten els estatutes
socials de cada societat, el Consell Rector és el responsable de l’acord d’admissió de
persones sòcies (article 29), l’acord de les baixes, ja siguin voluntàries, obligatòries
o disciplinàries i la qualificació d’aquestes (articles 30 – 34) i de l’establiment dels
efectes econòmics que tingui la baixa de la persones sòcia (article 35).
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Aquests acords afecten a totes les persones sòcies, ja siguin socis comuns,
col·laboradors o altres tipus de soci.
b) Representar, amb plena responsabilitat, la cooperativa en qualsevol acte i contracte,
especialment en els òrgans socials de les entitats en les quals participi.
c) Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la cooperativa, de manera directa o a
través de la gerència o direcció, si hi és.
d) Aprovar les normatives funcionals laborals i organitzatives necessàries per a
l’aplicació dels preceptes estatutaris o requerides per l’execució dels acords
d’assemblea general, així com proposar a l’assemblea les normatives institucionals
previstes en els estatuts i aquelles, que per la seva importància entengui que ha de
sotmetre a la seva decisió, com ara el reglament de règim intern.
e) Decidir la data de pagament dels interessos acordats per l’assemblea general, en cas
que els estatuts socials ho permetin.
f) Determinar la inversió concreta dels fons disponibles, així com els de reserva i
d’educació i promoció cooperatives, respectant els acords presos en l’assemblea
general; formar pressupostos; autoritzar despeses i nomenar apoderats representants
de la cooperativa.
g) Presentar anualment a l’assemblea general ordinària els comptes anuals i proposarne la distribució d’excedents nets o la imputació de pèrdues.
h) Convocar les assemblees generals, ordinàries o extraordinàries i executar-ne
els acords. Aquestes convocatòries les fa la presidència de la cooperativa com a
presidència del Consell Rector.
i) Exercir la facultat sancionadora.
L’article 36 de la Llei de cooperatives atorga la facultat sancionadora al Consell
Rector, si els estatuts no ho atribueixin a un òrgan específic.
Per a desenvolupar aquesta facultat, caldrà tenir en compte el que marquen els
estatuts de la cooperativa i el reglament de règim intern, si n’hi ha. Els estatuts
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tipificaran les faltes, les sancions i els terminis, els recursos procedents i les possibles
mesures cautelars.
L’article 36 estableix preceptiva l’audiència prèvia de la persona interessada i els
termini per a fer-ho. Estableix també la possibilitat de presentar recurs davant el
comitè de recursos, si n’hi ha, o davant de l’assemblea general.
Els estatuts socials poden establir, seguint l’article 37, el nomenament d’un/a
instructor que col·labori amb el Consell Rector en la tramitació dels expedients
sancionadors.
j) Conferir poders a persones determinades.
L’atorgament de poders, com hem comentat anteriorment, ha de ser elevat a públic
davant de notari i, si s’escau, inscrits al Registre de Cooperatives.
k) Establir o extingir els vincles amb altres entitats, cooperatives o que suposin una
relació de col·laboració permanent i valuosa per a la cooperativa.
l) Proposar a l’assemblea general l’adopció de tot tipus d’acord en l’àmbit de les
competències d’aquesta, en tant que el Consell Rector és qui convoca l’assemblea i
n’estableix l’ordre del dia.
m) Resoldre els dubtes que provoqui la interpretació dels Estatuts o, en cas de no
poder fer-ho, dotar-se dels suports necessaris per a fer-ho.
Funcions delegables
De les funcions que el Consell Rector pot delegar, com a mínim, algunes han de ser en
la direcció o la gerència.
La gerència tindrà les facultats que li atorguin els apoderaments següents:
a) Els assumptes referents al tràfic ordinari de la cooperativa.
b) L’organització, direcció i/o inspecció de la marxa de la cooperativa.
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c) Dirigir l’elaboració i proposar al Consell Rector el pla de gestió anual i el pla
estratègic de la cooperativa; decidir i desenvolupar les accions conseqüents per a la
seva execució.
d) Estudiar i proposar la iniciació de noves activitats, i les fusions, escissions,
reestructuracions i reconversions de la cooperativa que calgui; dur a terme les
accions necessàries per a l’execució dels acords que s’adoptin en aquest camp.
A més pot tenir delegades del Consell Rector les facultats següents:
a) Elaborar i proposar les polítiques de recursos humans, inversora, financera,
tecnològica, de màrqueting, etc. de la cooperativa. Un cop adoptat l’acord per
l’òrgan competent, prendre les decisions i establir les mesures necessàries per a la
seva execució.
b) Elaborar i proposar per a la seva aprovació l’estructura i organització de la cooperativa;
un cop aprovades per l’òrgan competent prendre les decisions oportunes per a la seva
implantació i posta en funcionament. Dirigir l’estructura tècnica de la cooperativa
amb plena autonomia executiva.
c) Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament de membres de direcció que
depenguin directament de gerència i nomenar la resta de comandaments tècnics
necessaris.
d) Proposar al Consell Rector la ubicació professional, àmbit de treball, deures i
atribucions de membres de la direcció i decidir la de la resta de comandaments.
e) Contractar personal assalariat, firmant-ne els contractes laborals.
f) Desenvolupar les normatives funcionals i organitzatives necessàries per a la correcta
aplicació dels preceptes estatutaris i reglamentaris o requisits per l’execució dels
acords del Consell Rector, així com proposar al Consell Rector normatives i acords
per a ser sotmeses a les normes estatutàries i reglamentàries en vigor.
g) Qualsevol altra necessària per al desenvolupament i execució de les directius que
emanen de l’assemblea general i del Consell Rector.
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Funcions específ iques de la presidència
Segons l’article 54 de la Llei de Cooperatives:

representació legal, i en presideix les reunions dels òrgans, d’acord amb el
que disposa l’article 46, i de la manera com ho estableixin els estatuts. La
representació, en tot cas, s’estén a tots els actes compresos en l’objecte social
delimitat pels estatuts, sens perjudici del que disposa l’article 56.5general
fixada per l’assemblea general.

“

“

La presidència de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la

Per això dins del Consell Rector, la presidència té atribucions específiques respecte a
cadascun dels espais de la cooperativa.
ᶇᶇ

En relació a l’assemblea

Presideix l’assemblea, dirigint-ne les deliberacions, mantenint l’ordre i vetllant pel
compliment de les formalitats legals.
ᶇᶇ

En relació al Consell Rector

Presideix el consell, convoca les reunions, en dirigeix els debats i pot dirimir els empats,
si els estatuts ho recullen.
ᶇᶇ

En relació a la gerència

La presidència és el pont de comunicació – relació entre el Consell Rector i la gerència
en el procés de delegació i control de la gestió de la cooperativa, fet que implica:
a) Transmetre les directrius generals del Consell Rector a la gerència.
b) Presentar propostes de la gerència sobre els plans globals o assumptes de
transcendència que cal que aprovi el Consell Rector.
c) Fer el seguiment de la marxa de la cooperativa
d) Informar la gerència dels assumptes que el Consell Rector coneix de la cooperativa
per via social.
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e) Coordinar amb la gerència els assumptes a tractar en el Consell Rector.
f) Canalitzar amb la gerència la seva participació ( de la presidència) i del Consell
Rector en determinats processos de gestió.
ᶇᶇ

En relació a tercers

Representa la cooperativa i com a tal signa contractes amb objectius i abasts diferents.
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4. FUN C ION A M E N T D EL CO NS EL L R ECTO R
Per a la regulació del funcionament de l’òrgan, la Llei remet als estatuts socials de
cada societat, tot i que l’article 57 emmarca alguns aspectes com ara el quòrum de les
reunions, la delegació del vot en d’altres membres, l’adopció d’acords i la gratuïtat de
l’exercici del càrrec.

Convocatòria i constitució
La presidència de la cooperativa i del Consell Rector és l’encarregada de convocar la
reunió, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre.
Per tal que les deliberacions siguin vàlides, cal que hi assisteixin més de la meitat dels
membres, tot i que els estatuts poden reforçar aquest quòrum. En cas que un membre
no pugui assistir a la reunió pot concedir la representació a un altre membre, per escrit.
En cas aquest cas, cada membre només en pot representar un altre.
Les reunions es convocaran per defecte a la seu social de la cooperativa. La llei
preveu, però, que les reunions es puguin fer per vídeo conferència o altres mitjans de
comunicació, sempre que garanteixin la identificació dels assistents, la continuïtat de
la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i la d’emetre el vot. En
aquest cas s’entendrà que la reunió es duu a terme en el lloc on es trobi la presidència o
la persona que presideixi la reunió.

Adopció dels acords
Els acords de Consell Rector s’adopten per majoria absoluta del membres presents i
representats, els estatuts poden reforçar aquesta majoria.
Si així ho recullent els estatuts de la societat, la presidència pot tenir vot diriment, és a
dir que en cas d’empat, i un cop votat, el vot de presidència desempata; excepte en el cas
de les cooperatives de dos socis.
Els acords de les reunions han de quedar recollits en una acta, que formarà part del
llibre d’actes, i que signaran la presidència i la secretaria.
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Impugnació del acords
Els acords que siguin contraris a la llei o als estatuts o els que lesionin els interessos
de la cooperativa en benefici d’altres podran ser impugnats seguint el procediments
establert per a la impugnació dels acords de l’assemblea. Els acords que siguin contraris
a la llei són nuls, la resta són anul·lables.
Totes les persones sòcies estan legitimades per exercir l’acció d’impugnació en el cas
dels acords nuls. Respectes els acords anul·lables, estan legitimats per exercir l’acció
dimpugnació un mínim del 5% dels socis, els interventors de comptes, els membres del
Consell Rector absents a la reunió en què es va prendre l’acords, els que van emetre vot
contrari i els que hagis estat privats de vot il·legítimament. L’acció d’impugnació té un
termini de dos mesos des que s’ha conegut l’acord.

Periodicitat de reunió
Les reunions de Consell Rector han de ser un cop al trimestre com a mínim. Si els
estatuts estableixen una periodicitat més llarga, sempre haurà de ser inferior a un any.

Gratuïtat del càrrec
Els càrrecs socials de les cooperatives no donen dret a cap retribució, també respecte
els membres del Consell Rector. Si es fan tasques de gestió directa i ho estableixen les
estatuts o l’assemblea aquestes es podran retribuir. No obstant, les despeses i prejudicis
ocasionats per l’exercici del càrrec s’hauran de compensar.
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5. R E SPON SA B IL ITAT S D EL CO NS EL L R ECTO R
Com hem exposat anteriorment, s’espera dels membres del Consell Rector que
exerceixin el càrrec amb diligència i lleialtat a aquells quirepresenten i han de dur una
gestió empresarial ordenada.
Coherentment amb aquesta primera obligació i quant a la responsabilitat, tal com
recull l’article 59 de la llei de cooperatives, els membres del Consell Rector responen
solidàriament, davant la cooperativa, davant els socis i davant els creditors socials, dels
danys que causin per actes contraris a la llei o als estatuts o per actes duts a terme sense
la diligència amb què han d’exercir el càrrec.
Com la resta de socis o sòcies, no responen pels actes en què no han participat o si han
votat en contra de l’acord i han fet constar a l’acta que s’hi oposen.
L’acció de responsabilitat contra membres del Consell Rector pot ser exercida per la
societat, per un acord d’assemblea, per un mínim del 5% dels vots socials (encara que no
consti en acta) i en darrera instància pels creditors.
L’acord de promoure l’acció de responsabilitat determina la destitució dels membres del
Consell Rector afectats.
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7. PE R A SA B E R- N E M ÉS
●●

Llei 12/2015, de 9 de juny, de cooperatives

●●

http://www.aracoop.coop/capsules/

●●

http://www.cooperativestreball.coop

Autoria
Anna Arisa i Argemí de Sambucus Cooperativa, per a la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya.
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