
 

 
 
 
DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DEL COMPROMÍS SOCIETARI  PER A LES PERSONES SÒCIES DE                         
SCCL 
 
INTRODUCIÓ 
 
El present document pretén explicar i recollir el compromís de la persona sòcia de (nom cooperativa) per 
a participar activament del model cooperatiu, acceptant i compartint els seus valors socioempresarials, i 
de transformació i millora social a través del món del treball i de relació amb els medis de producció. 
Participant activament de la cooperativa (nom de la cooperativa) amb el suport de la formació, la 
informació, l’acompanyament de les altres persones sòcies, i la pròpia experiència participativa, per tal 
que aquesta participació sigui apoderada i compromesa, fent hagi possible el desenvolupament del model 
cooperatiu. 
 
MARC CONCEPTUAL 
 
La participació de la persona sòcia de la cooperativa és el pilar més important que fa possible el model 
cooperatiu. L’assistència i participació a les assemblees i òrgans de govern no pot ser l’única manera de 
participar, són elements que per si sols són limitats i insuficients per a desenvolupar plenament el model 
cooperatiu. 
Entenem la participació en la cooperativa com aquella que fa possible el fet de reconèixer les necessitats 
i problemàtiques, plantejar i implementar propostes, i en definitiva, controlar els elements claus de 
gestió del projecte cooperatiu. És a dir, una participació apoderada, en què les persones sòcies són 
capaces de dirigir i transformar la pròpia cooperativa tant de manera individual com col•lectiva. 
Per assolir aquest nivell de participació per part de la persona sòcia, cal per part d’ella, voler-ho fer, 
poder-ho fer i sobretot, saber-ho fer. 
La participació apoderada és un procés d’aprenentatge de coneixements i tècniques, però també 
d’adquisició de capacitats personals per tal de relacionar-nos amb els altres a través del diàleg i 
l’argumentació, així com el desenvolupament de l’autoconfiança i la seguretat personal necessàries per 
tal d’exposar-nos en públic. 
Així doncs, el temps i l’experiència són claus per tal d’assolir un rol de cooperativista activa i apoderada. 
Durant aquest temps i aquesta experiència, l’acompanyament de les altres persones sòcies i la formació 
ens ajudaran a participar amb èxit, i sols així, el model cooperatiu tindrà l’oportunitat de realitzar-se. 
L’entorn i els fets de la realitat social han deixat clar que la democràcia no és la suma de totes les 
persones, més aviat, la democràcia real hauria de ser la suma de criteris crítics, d’accions comunitàries 
responsables, i la percepció de sensació de llibertat de totes aquelles persones que participen. 
 
MARC NORMATIU 
 
(indicar els articles dels estatuts i del Reglament de règim intern (RRI) de la cooperativa en relació a la 
participació de la persona sòcia) 
 
Exemple: Deures de les persones sòcies 
“Seran deures de les persones sòcies de la cooperativa els establerts al art. XXX, així com, 
- Assistir tant a l’assemblea ordinària com a les assembles extraordinàries que hi puguin haver. 
- Aportar compromís i iniciativa per parts del socis per formar part de comissions de treball. 



 

- Els socis/es en període de prova, hauran d’assistir a les sessions de formació que el Consell Rector estimi 
necessàries per adquirir els coneixements bàsics per a desenvolupar-se com a socis. 
- Quan hi hagi situacions extraordinàries, es demanarà als socis/es la seva col•laboració per solucionar 
tots aquells problemes que es produeixin fora del normal funcionament de la Cooperativa.” 
 
Exemple: Comissions de treball  
Les comissions de treball podran ser proposades per tots aquells socis i sòcies interessats en realitzar una 
comissió de treball, així com pel Consell Rector quan ho cregui convenient. El Consell Rector serà l’òrgan 
encarregat d’aprovar les constitució de les Comissions de Treball, valorant-ne la seva prioritat, el seu 
impacte econòmic i organitzatiu.  
Tots les persones sòcies s’han de comprometre a participar i treballar en la comissions que es determini 
sense perjudicar el funcionament del seu lloc de feina i del servei.  
El Consell Rector vetllarà per la pluralitat (persones sòcies de diferents serveis) i representativitat de les 
comissions de treball, així com que els integrants d’aquestes siguin les persones a les quals afecta el tema 
a tractar en la mateixa. 
 
Exemple: Càrrecs socials 
La Cooperativa posarà els mitjans necessaris perquè els socis puguin exercir els càrrecs socials i els de 
representació, per als quals han estat designats. En qualsevol cas, els temps destinat a realitzar aquestes 
tasques es considerarà com a horari laboral. 
 
EL COMPROMÍS SOCIETARI  
 
Jo,                                          com a persona sòcia de la cooperativa (nom de la cooperativa),  em comprometo: 
 
A assistir a totes les assemblees que es convoquin. 
A participar dels òrgans socials pel quals he estat escollit. 
A tenir una actitud proactiva en els diferents debats de les assemblees, i a considerar el fet de fer 
propostes. 
A cercar o demanar la informació necessària sobre qualsevol dels punts de l’ordre del dia de l’assemblea,  
i de qualsevol altre aspecte rellevant relacionat amb el funcionament de la cooperativa. 
A participar de qualsevol de les comissions de treball que el consell rector pugui organitzar. 
A demanar la creació d’una comissió de treball per millorar qualsevol aspecte rellevant relacionat amb la 
cooperativa. 
A participar activament dels fòrums o espais de debat que organitzi la cooperativa.  
A interessar-me per la realitat de la cooperativa i proposar mesures de millora. 
A interessar-me pel benestar de la resta de persones sòcies, comprenent les realitats laborals i personals 
que les puguin afectar, i tenint una actitud solidària i de respecte cap a elles. 
A implicar-me en les possibles problemàtiques i crisis de la cooperativa, opinant, proposant i actuant. 
A reclamar i vetllar per la transparència i accés a la informació, per la qualitat de la participació, per la 
igualtat, la justícia i l’equitat entre les persones sòcies, per a garantir el desenvolupament del model 
cooperatiu i pel compliment dels acords i reglaments aprovats. 
A participar de les formacions proposades pel consell rector i les necessàries per a participar i millor de 
la cooperativa. 
 
 
A (localitat), i data 
La persona sòcia 


