Pactes entre la cooperativa i l’aspirant a soci/a

D’una banda, (nom i cognoms) com a president/a del consell rector de (nom de la cooperativa) sccl, amb
domicili a
, c/
, núm. , pis .
De l’altra, (nom i cognoms) amb DNI núm. de professió amb domicili a , c/ , núm. , pis .
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per fer aquest atorgament.

Manifesten:
1r. Que per promoure millor el seu objecte social,

, sccl està interessada a incorporar un nou soci/a.

2n. Que (nom i cognoms) està interessat/da a participar com a soci/a de ple dret a
l’activitat laboral que li sigui encomanada.

, sccl, per prestar

3r. Que, un cop s’ha arribat a un acord, en compliment de les disposicions legals per les quals es regeix
, sccl.

Ambdues parts subscriuen aquest document, subjecte a les següents clàusules:
Primera. D’acord amb aquest contracte, (nom i cognoms)
adquireix la condició d’aspirant a soci/a d
, sccl, i es compromet a fer el treball i les funcions que li siguin encomanades, tot acceptant les
disposicions legals vigents a
, sccl, documents que es lliuren en aquest moment (estatuts socials,
reglament de règim intern...).
Segona. Aquest contracte tindrà un període de durada de
mesos, durant els quals la cooperativa i
l’aspirant podran resoldre la seva relació per lliure decisió i unilateralment, d’acord amb l’article
dels
estatuts socials, sense més requisits que la comunicació d’aquesta decisió mitjançant carta amb
notificació de recepció.
Tercera. Per accedir a la condició de soci/a, l’aspirant ha de sol•licitar la seva admissió mitjançant una
carta dirigida a la presidència del Consell Rector amb l’antelació mínima d’un mes, al final d’aquest
contracte.
Quarta. Un cop admès, l’aspirant, per adquirir la condició de soci/a, ha d’efectuar les aportacions
econòmiques següents:
a)
d’euros, en concepte d’aportació obligatòria al capital social 1 , que ingressarà a favor de
sccl, en el termini de dies comptats de l’endemà de rebre la notificació de l’acord d’admissió.

,

Cinquena. Durant la vigència d’aquest contracte, l’aspirant ha de ser convocat a les assemblees ordinàries
o extraordinàries que tinguin lloc i tindrà dret de veu, però sense vot.
Sisena. Aquelles qüestions que sorgeixin en aplicació o interpretació d’aquest contracte seran resoltes
d’acord amb el que estableix la legislació cooperativista vigent, i s’obliga les parts signades a acudir al

1 1 La Llei permet que s’ingressi el 25% del CSO, i la resta tal com es pacti.

Consell Superior de la Cooperació per dirimir les possibles diferències. Ambdues parts es comprometen
a acceptar el veredicte final.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, el signen per duplicat.
, d

L’aspirant a soci/a

de 20

_

El president/a del consell rector

