S’acorda adaptar els estatuts socials de la Confederació de Cooperatives de
Catalunya a la Llei 12/2015 i aprovar un nou text articulat íntegre dels estatuts.

ESTATUTS SOCIALS DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE
CATALUNYA

PREÀMBUL
I.- La Confederació de Cooperatives de Catalunya constituïda l’any 1984 com
a màxim òrgan de representació de la cooperació a Catalunya, té la voluntat de
ser fidel als principis cooperatius recollits en l’article 1 de la Llei 12/2015 de 9
de juliol, de cooperatives, així com als principis reconeguts per l’Aliança
Cooperativa Internacional, les normes legals i reglamentàries emanades de les
institucions de la Unió Europea, i de promoure el seu coneixement i
compliment.
II.- La seva estructura organitzativa, objecte i finalitats són els recollits en
l’article 148 de l’esmentada Llei 12/2015 tenint com a objectiu final i principal
vocació l’enfortiment de la unitat del cooperativisme a Catalunya i la
intercooperació, perquè el cooperativisme arribi a ser una força social amb
capacitat per defensar una estratègia comuna de sector econòmic conjunt i
homogeni.
CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, RÈGIM LEGAL, OBJECTE I FINALITATS; DOMICILI SOCIAL
Article 1.- Denominació i règim legal.Amb el nom de “CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA” (en
endavant “la confederació”), és constituïda aquesta entitat, sotmesa a la Llei
12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives, com a òrgan màxim de representació
del cooperativisme que associa a les federacions de cooperatives de
Catalunya, igualment sotmeses als preceptes de l’esmentada llei.
La confederació, d’acord amb la Llei, té personalitat jurídica i capacitat d’obrar
plenes, i les seves entitats associades tenen responsabilitat limitada per a les
obligacions socials.
Article 2.- Objecte i finalitat.1. D’acord amb el que estableix l’article 148 de la Llei de cooperatives de
Catalunya, constitueix l’objecte de la confederació:

a) La representació pública del cooperativisme, de manera que pot exercir
les accions legals pertinents.
b) La participació en la difusió dels principis cooperatius i el foment de
l’educació i la formació cooperatives.
c) L’organització de serveis d’interès comú per a les cooperatives.
d) En general, tot el que sigui beneficiós per al cooperativisme i les seves
entitats.
Article 3.- Domicili social.El domicili social de la confederació radica al carrer Premià, 15, (08014) de
Barcelona.
Article 4.- Condicions per associar-se a la confederació.1. Poden associar-se a la confederació totes les federacions generals de
cooperatives, de qualsevol tipus, que trobant-se inscrites en el Registre
General de Cooperatives de Catalunya, compleixin els requisits que
s’estableixen en l’article següent i ho solꞏlicitin voluntàriament.
2. La confederació ha d’ésser integrada per federacions generals, segons
les branques o les classes de cooperatives, i els seus òrgans socials han
de reflectir la realitat de cadascuna d’aquestes branques o classes de
cooperatives de Catalunya.
Article 5.- Procediment d’admissió.1. La solꞏlicitud d’ingrés a la confederació es farà mitjançant escrit signat
pel representant legal de l’entitat solꞏlicitant, el qual s’acompanyarà de
certificació de l’acord de l’assemblea general o òrgan competent de cada
federació en el qual es prengué l’acord d’associar-se a la confederació, i
la documentació acreditativa de la constitució i inscripció de l’entitat
solꞏlicitant al Registre General de Cooperatives de Catalunya.
2. El consell rector de la confederació decidirà sobre la solꞏlicitud
d’admissió presentada per les federacions, havent de ser ratificada
posteriorment la seva decisió per l’assemblea general de la
confederació. Els acords decidint l’admissió o inadmissió seran
susceptibles de recurs mitjançant el règim d’impugnacions establert en
l’article 29 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
Article 6.- Baixa voluntària i baixa obligatòria.1. Seran causes de baixa de la Confederació les següents:
a) La baixa voluntària.- En qualsevol moment i mitjançant preavís, amb dos
mesos d’antelació, per escrit dirigit al consell rector de la confederació,

podran causar baixa les federacions generals associades, que es
considerarà justificada sempre que compleixin els tràmits indicats i que
estiguin al corrent de compliment dels seus compromisos econòmics
amb la confederació.
b) La baixa obligatòria.- Serà causa de baixa obligatòria de la confederació
la pèrdua de la personalitat jurídica de la federació associada, o de la
condició de federació general d’acord amb el que disposa la Llei de
cooperatives de Catalunya.
Article 7.- Règim disciplinari de les federacions associades.1. Es consideraran com a faltes molt greus les següents:
a) La inobservança greu dels principis cooperatius, de la legislació vigent i
dels propis estatuts, normes reglamentàries i acords de l'assemblea
general de la confederació.
b) L’incompliment greu o reiterat de les seves obligacions econòmiques
envers la confederació. S’entendrà que és incompliment greu quan
l’entitat associada es mantingui situació de mora transcorreguts trenta
dies des del requeriment formal per part de la confederació de que
regularitzi la seva situació. S’entendrà que hi ha incompliment reiterat
quan, trobant-se en situació de mora l’entitat associada, ja se l’hagi
requerit en aquest sentit almenys dues vegades en els tres anys
immediatament anteriors.
c) La no assistència, a través dels seus representants, a més de la meitat
de sessions en un any natural del consell rector (en el cas que ocupi
càrrec en el mateix) o la no assistència a dues assemblees generals
consecutives.
d) La realització per l’associada o els seus representants d’activitats
perjudicials per a les tasques de la confederació, del seu consell rector,
de les persones que formin el mateix, o de les altres entitats associades,
o que siguin incompatibles amb els principis i objecte social de la
confederació.
e) El falsejament de dades o informació aportades a la confederació quan
porti com a conseqüència l’obtenció indeguda de drets o beneficis.
f) La reincidència en la comissió de faltes greus. S’entendrà que hi ha
reincidència quan l’associada hagi estat sancionada almenys dues
vegades en els tres anys immediatament anteriors per falta greu.
2. Es consideraran com a faltes greus les següents:
a) Totes aquelles accions o omissions que constitueixin un
incompliment de les obligacions enunciades a l’article 11

d’aquests estatuts, quan per la seva naturalesa o transcendència
no siguin considerades faltes molt greus.
b) La reincidència en la comissió de faltes lleus. S’entendrà que hi
ha reincidència quan l’associada hagi estat sancionada almenys
dues vegades en els tres anys immediatament anteriors per falta
lleu.
3. Un reglament de règim intern de la confederació aprovat per l’assemblea
general tipificarà les faltes lleus de les associades.
4. Les faltes lleus prescriuen al cap d’un mes, les greus prescriuen al cap
de dos mesos i les molt greus prescriuen al cap de tres mesos. El termini
de prescripció comença a comptar el dia en què el consell rector té
coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, a partir dels sis
mesos d’ençà que ha estat comesa. Aquest termini s’interromp en
incoar-se el procediment sancionador i continua comptant si, en el
termini de tres mesos, no es dicta ni es notifica la resolució que hi fa
referència.
5. Les sancions que s’imposaran per a cada tipus de falta són les
següents:
a) Les faltes lleus seran sancionades amb amonestació per escrit del
consell rector.
b) Les faltes greus seran sancionades amb multa de 300 a 3.000 euros.
c) Les faltes molt greus seran sancionades amb l’expulsió de la
confederació.
6. El procediment sancionador es regirà per les següents normes:
6.1.

La facultat sancionadora és competència indelegable del consell
rector.

6.2.

És preceptiva l’audiència prèvia de l’entitat afectada a través de
qui la representi. El termini d’audiència serà de deu dies per les
faltes lleus i greus i de quinze dies per les faltes molt greus.

6.3.

Contra les sancions es pot presentar un recurs a l’assemblea
general, en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la
sanció. El termini màxim perquè l’assemblea general resolgui el
recurs és de sis mesos, a comptar de la data de la interposició.

6.4.

L’acord de sanció o, si s’escau, la ratificació d’aquest acord per
l’assemblea general poden ésser impugnats en el termini d’un
mes, a comptar de la notificació, pel tràmit processal d’impugnació
d’acords socials de l’assemblea general establert per l’article 52
de la Llei de cooperatives de Catalunya.

6.5.

En el cas d’expulsió de l’entitat associada s’ha d’aplicar el
procediment establert en els apartats anteriors,
amb les
especificacions següents:
a) L’expulsió només pot ésser acordada per una falta tipificada
com a molt greu pels estatuts, mitjançant un expedient instruït a
aquest efecte pel consell rector.
b) El recurs a l’assemblea general ha d’ésser resolt, amb
audiència prèvia de qui representi l’entitat afectada per
l’expedient, per votació secreta. L’assemblea general pot anulꞏlar
l’expulsió o bé ratificar-la. En aquest darrer cas, s’ha de tramitar la
baixa de l’entitat associada.
c) Les entitats afectades per aquestes decisions s’han d’abstenir
de votar en la sessió de l’òrgan al qual pertanyen que hagi de
prendre la decisió corresponent, si bé se n’ha de tenir en compte
l’assistència a l’efecte de determinar la majoria exigida per a
prendre l’acord, el qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la
meitat més un dels vots socials dels assistents.
d) L’acord d’expulsió és executiu d’ençà del moment en què es
notifiqui la ratificació de l’acord per l’assemblea general, o bé un
cop ha acabat el termini per a presentar-hi recurs.

CAPÍTOL III
RÈGIM ECONÒMIC
Article 8.- Dels recursos econòmics de la confederació.1. Els recursos econòmics de la confederació estaran integrats per:
a) Les quotes d’ingrés o periòdiques establertes anualment per l’assemblea
general de la confederació.
b) Els ajuts, subvencions i altres aportacions públiques o privades a títol
gratuït que la confederació pugui rebre de qualsevol persona física o
jurídica, pública o privada, i ens, entitats o organismes de qualsevol
classe.
c) Les quantitats que es destinin a la confederació de resultes de
processos de transformació o de liquidació de cooperatives o de
federacions de cooperatives, segons allò que disposa la llei.

d) Altres formes de finançament que la confederació pugui pactar,
concertar o contractar amb les associades o amb tercers.
e) Els procedents de la contraprestació per la prestació de serveis a les
entitats associades o a tercers.
f) Altres que es puguin derivar d’alienació d’actius i d’altres operacions o
activitats extraordinàries o atípiques.
2. La confederació és una entitat sense ànim de lucre. En conseqüència
s’estableixen les següents normes bàsiques:
a) Els excedents de lliure disposició que es puguin produir, un cop ateses
les dotacions als fons obligatoris, no es distribueixen entre les entitats
associades, sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària
irrepartible, a les activitats pròpies de la confederació enunciades a l’article
2 d’aquests estatuts, a la qual es poden imputar totes les pèrdues, de
conformitat amb allò que estableix la Llei 12/2015, de cooperatives.
b) Els càrrecs de membre del consell rector no són remunerats, sens
perjudici que les persones que els ocupen puguin ésser compensades per
les despeses originades en l’exercici del càrrec. En especial, els càrrecs de
president o representant legal són gratuïts i no tenen cap interès en els
resultats econòmics de l’explotació, ni per si mateixos ni mitjançant cap
persona interposada.
Article 9.- La comptabilitat i llibres de la Confederació.
La comptabilitat de la confederació es portarà pel sistema de partida doble i els
seus llibres, a més dels requerits per la normativa vigent en cada moment,
seran els següents:
a) Llibre registre de federacions generals associades
b) Llibre d’Actes de l’assemblea general
c) Llibre d’Actes del consell rector
Per tal de simplificar i millorar l’elaboració de tota la documentació abans
referida, es podran utilitzar mitjans informàtics.
CAPÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN
Article 10.- Òrgans de Govern
Els òrgans de govern de la Confederació seran els següents:
a) L’ASSEMBLEA GENERAL,
b) EL CONSELL RECTOR

Article 11.- L’ assemblea general.1. L’assemblea general de la confederació, constituïda per les entitats
associades convocades vàlidament i degudament representades, és l’òrgan
d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a
tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no han assistit a la reunió que
els ha adoptats, llevat que, per decisió administrativa o judicial, se n’hagi
acordat la suspensió o la invalidesa.
2. L’assemblea general està formada per tots els membres dels consells
rectors u òrgans de govern equivalents de les federacions generals
associades i que constin en el Registre General de Cooperatives.
3. Els membres de l’assemblea general, en cas d’impossibilitat d’assistència,
podran delegar per a la seva representació en altres membres del consell
rector u òrgan de govern equivalent de la federació respectiva. La delegació
haurà de constar per escrit i cada assistent només podrà ostentar una
representació.
4. La representació de cada federació associada a l’assemblea general de la
confederació s’anomenarà “delegació” i estarà presidida pel president de la
respectiva federació (o per la persona en la qual el president delegui en cas
d’impossibilitat d’assistir) qui actuarà en nom de la respectiva delegació en
les votacions, sense perjudici que els altres delegats puguin fer ús de la
paraula en els debats. Les federacions podran designar un suplent del
president, que exercirà les seves funcions en cas d’absència d’aquest i que
necessàriament haurà de ser membre en actiu del corresponent consell
rector u òrgan de govern equivalent de la respectiva federació general.
5. Cada delegació té un vot.
6. Els acords de l’assemblea general de la confederació es prendran per
majoria simple, llevat que la llei o els estatuts socials exigeixin majories
reforçades. No es podrà exercir la delegació de vot entre federacions.
7. L’assemblea general de la confederació pot debatre i decidir sobre
qualsevol matèria de la confederació que no hagi estat atribuïda
expressament a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari
en els actes següents:
a) L’examen de la gestió social i l’aprovació dels comptes anuals, de
l’informe de gestió i de l’aplicació dels excedents disponibles o de la
imputació de les pèrdues.
b) El nomenament i la revocació dels membres del consell rector de la
confederació, dels auditors de comptes, dels liquidadors,
i també
l’establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions
d’aquests, tot respectant en qualsevol cas allò que estableix l’article 8.2.b)
d’aquests estatuts socials.

c) La modificació dels estatuts i l’aprovació o la modificació, si s’escau, dels
reglaments de règim intern de la confederació.
e) L’establiment i quantificació de quotes d’ingrés o periòdiques i
l’acceptació d’altres recursos econòmics que no estiguin regulats legalment.
f) L’admissió de finançament voluntari de les entitats associades o de
tercers que no siguin entitats financeres.
g) La fusió, l’escissió, la transformació i la dissolució de la confederació.
h) Tota decisió que, segons els estatuts, impliqui una modificació
substancial de l’estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la
confederació. En qualsevol cas s’entendrà que es produeix una modificació
substancial quan es tracti de constitució d’hipoteques, fiançaments a favor
de tercers, i vendre, gravar o adquirir béns immobles.
i) La creació i la dissolució de seccions.
j) L’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els membres del
consell rector de la confederació, els auditors de comptes i els liquidadors.
k) Tota la resta d’actes en què així ho indiqui una norma legal o estatutària.
Article 12.- Sessions ordinàries i extraordinàries de l’assemblea general i
convocatòries d’aquesta.- Desenvolupament de les sessions i actes.
1. L’assemblea general de la confederació, prèvia convocatòria del seu
consell rector, es reunirà en sessió ordinària dins dels sis primers mesos de
l’any natural. En l’esmentada sessió s’aprovaran, si escau, la gestió del
consell rector i dels comptes anuals.
2. També es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que es convoqui
pel consell rector de la confederació, o a petició d’un nombre d’entitats
associades que representi com a mínim la meitat dels vots de les
federacions generals associades.
3. La convocatòria, tant de la sessió ordinària com de l’extraordinària, es farà
per escrit adreçat a tots als membres dels consells rectors de cada una de
les federacions associades amb quinze dies d’anticipació, especificant
l’ordre del dia i el lloc de la celebració de la sessió del consell, adjuntant-hi
la documentació pertinent.
4. L’assemblea general de la confederació, estarà presidida pel president de
la confederació o, en el seu defecte pel vicepresident, i actuarà com a
secretari qui ho sigui del consell rector i en el seu defecte pel vicesecretari.
5. L’assemblea general quedarà vàlidament constituïda en primera
convocatòria quan hi estiguin presents o representats la meitat més un dels

vots. En la segona convocatòria la constitució és vàlida qualsevol que sigui
el nombre de vots socials concurrents.
Article 13.- El consell rector.- Competències, composició, elecció i
renovació dels seus membres.
1. El consell rector de la confederació és l’òrgan de representació i govern de
la mateixa, que gestiona l’entitat i exerceix, quan escau, el control
permanent i directe de la gestió de la direcció general. En tot cas, té
competència per a establir les directrius generals d’actuació, amb
subordinació a la política fixada per l’assemblea general, i per a dur a terme
la resta d’actes que li atribueixen la Llei, els reglaments i els estatuts
socials.
2. El president del consell rector, que ho és de la confederació, tindrà
atribuïda, en nom del consell rector, la representació legal de la
confederació.
3. El Consell Rector es compon per un mínim de 3 membres i un màxim de 10
elegits tots ells entre les federacions membres que seran representades
pels seus presidents de les federacions generals associades o pels seus
representants legals designats pels respectius consells rectors i cessaran
en el seu càrrec quan causi baixa de la confederació la seva federació i
quan cessin com a presidents o com a representants de les seves
respectives federacions, cas en el que seran substituïts d’immediat per qui
n’assumeixi de nou la presidència i o pel representant que la federació
designi
4. El consell rector quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió
més de la meitat dels seus components. Cada un dels seus membres, en el
supòsit de no poder assistir a les seves reunions, podrà concedir la
representació a un altre membre del consell rector de la seva respectiva
federació, per a que el substitueixi en el consell rector de la confederació.
En aquest cas, tant el president substituït com el representant seran
solidàriament responsables de l’actuació d’aquest darrer.
5. El propi consell rector de la confederació elegirà, entre les persones que en
són membres, un president, un vice-president, un secretari, un vicesecretari, essent la resta vocals.
6. La durada dels càrrecs esmentats a l’apartat anterior serà de quatre anys
amb possibilitat de reelecció, procedint-se a una nova elecció dels mateixos
un cop transcorregut aquest termini, mantenint-se en funcions fins que
aquesta elecció no s’hagi formalitzat.
7. En cas d’augmentar el nombre de federacions generals associades,
s’incrementarà el nombre de vocals que les representen en el consell rector
de la confederació fins que en la propera renovació ordinària de càrrecs
s’elegeixin els mateixos d’acord amb allò previst a l’apartat anterior.

8. El consell rector de la confederació es reunirà amb caràcter ordinari, prèvia
convocatòria del seu president, com a mínim cada dos mesos i en sessió
extraordinària tants cops més com sigui convocat pel seu president o
solꞏlicitat per qualsevol membre del consell; si aquesta darrera solꞏlicitud no
fos admesa en el termini de deu dies, podrà ser convocat per qui feu la
solꞏlicitud sempre que es mostri favorable a la celebració un terç, almenys,
dels vots del consell rector de la confederació. La convocatòria
extraordinària ha d’incorporar, en qualsevol cas, l’ordre del dia de la sessió.
Article 14.- Facultats del consell rector. Delegació de facultats.
1. Correspondrà al consell rector les més àmplies facultats en ordre al govern i
administració de la societat i en general les següents:
a) Executar i fer complir els acords adoptats per l’assemblea general, i
fixar les directrius generals d’actuació de la confederació, amb
subjecció a la política general establerta per l’assemblea general.
b) Elaborar i aprovar els pressupostos anuals amb el pla i programa
d’actuació anual, i elaborar i proposar a l’assemblea general les
quotes de les federacions associades.
c) Disposar la intervenció i destí del fons socials, d’acord amb el que
disposa la Llei i amb subjecció a les directrius de l’assemblea
general.
d) Sotmetre a l’assemblea general, anyalment, la memòria, el balanç i el
compte de resultats de l’exercici anterior, i qualsevol assumpte que
estimi oportú.
e) Decidir sobre l’admissió com associades de les federacions generals
que ho solꞏlicitin.
f) Redactar i proposar un reglament de règim intern per a ser sotmès a
l’aprovació de l’assemblea general.
g) Convocar l’assemblea general, d’acord amb la Llei i els present
Estatuts.
h) L’ús de la firma social.
i) La representació jurídica de la societat davant tota classe d’autoritats
i jurisdiccions, judicials, governatives, militar, administratives, ja
siguin ordinàries o especials, així com tota classe d’organismes de
l’Estat, província o municipi, sindicats, entitats públiques, autònomes i
similars i qualsevol altres, podent exercitar, desistir i renunciar tota
classe d’accions, solꞏlicituds i recursos tant civils com penals,
administratius, econòmics, econòmic-administratius, i contenciososadministratius.
j) Realitzar tota classe d’actes i contractes d’administració, domini,
tants sobre béns mobles com immobles, i en especial de les
operacions pròpies de l’objecte social, sense més limitacions que els
reservades exclusivament pels Estatuts i la Llei a l’assemblea
general.
k) La participació en convenis intercooperatius i l’adhesió a altres
entitats representatives i la separació d’aquestes entitats.
l) Obrir, prosseguir i cancelꞏlar comptes corrents, disposar dels fons
socials, constituir i retirar dipòsits i fiances en entitats bancàries.

m) Lliurar, tomar, endossar, negociar, acceptar, cobrar, pagar, protestar
lletres de canvi, àdhuc les de crèdit i altres efectes i documents
mercantils.
n) Contractar sobre arrendaments actius i passius inclosos els que
hagin d’ésser inscrits en el Registre de la Propietat. Contractar
assegurances de tota classe
o) Adquirir tota classe de béns mobles o immobles i contractar opcions i
poder renunciar a elles, a atorgar tota classe de contractes
preliminars sobre qualsevol espècies de béns, subscrivint a tal fi els
documents públics o privats que fossin necessaris.
p) Nomenar, contractar, suspendre i acomiadar el personal, d’acordar
amb la legislació vigent.
q) Nomenar director general, apoderats, agents o representants.
r) Atorgar poders a favor d’advocats, procuradors o gestors per a poder
realitzar les gestions encomanades.
s) Les facultats esmentades no són limitatives, quedant el consell
investit de totes les que jutgi necessàries per a la millor gestió i
defensa dels interessos socials.
2. El president del consell rector de la confederació tindrà atribuïdes, en nom
d’aquest, la representació i govern de la confederació, i sense perjudici de
qualsevol altra que li sigui delegada, tindrà les següents:
a) La responsabilitat de les relacions institucionals externes.
b) Convocar i presidir les sessions dels òrgans socials, ostentant llur
presidència, dirigir els debats i visar les actes i certificacions
d’aquestes.
c) Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern.
d) La responsabilitat de les relacions institucionals en el marc nacional
de Catalunya així com la coordinació de la seva presència
institucional.
e) Representar la confederació davant els Tribunals i funcionaris de la
Jurisdicció ordinària, criminal i administrativa, contenciosaadministrativa, de treball o social, o de qualsevol ordre, exercitants
les accions, excepcions, recursos ordinaris i extraordinaris o
qualsevol altre autoritzar per les lleis.
f) Representar la confederació en tota classe de contractes i actes
referents a les operacions i interessos d’aquests, quedant amb
aquesta finalitat investits de les més amplies facultats.
g) Atorgar poders a Procuradors i Advocats quan sigui necessari o
convenient per a la defensa de la confederació, autoritzant la seva
extensió a Gestors Administratius Colꞏlegiats.
h) Retirar tota classe de correspondència, trameses postals i despatxos
telegràfics adreçats a la confederació de les oficines i estacions
corresponents, expedient la que procedeixi i fent ús de la antefirma i
signatura pertinents, incloent aquesta autorització, l percepció de
quantitats en efectiu i valors que es cursin per aquests oficines fentse efectiva aquesta facultat a totes les altres de transports i
comunicacions, terrestres, marítimes i aèries.

i) Disposar la forma en que han de desenvolupar-se les operacions
pròpia de l’activitat ordinària de la confederació, organització i
substitució del personal, separant, admetent o rellevant al mateix
segons ho estimi més convenient, amb subjecció en tot cas a les
normes legals quan aquestes contemplin la seva regulació.
j) Organitzar i dirigir tot el que es refereixi a la comptabilitat de la
Cooperativa subscrivint tots els documents que l’afectin.
k) Efectuar quantes operacions de compravenda siguin necessàries per
als negocis o necessitats de la confederació de tota classe de béns
mobles sense limitació per la seva naturalesa o quantitat o cobrant
els crèdits en favor de l’entitat i satisfent les obligacions al seu càrrec.
l) Girar, endossar, acceptar, negociar, descomptar, intervenir, pagar i
protestar lletres de canvi, pagarés, xecs i altres efectes mercantils,
retirant quantitats o ingressant-les sense limitació ja siguin de la
Banca Pública o de la Banca Privada o establiments similars de
crèdit.
m) Nomenar apoderats, agents o representants amb les facultats o
limitacions que estimi convenients.
n) I, en general realitzar tots aquells actes o contractes que afavoreixin
la bona marxa i administració de la confederació.
3. Correspon al vicepresident substituir el president en cas d’absència o
impossibilitat del mateix.
4. Correspon al secretari:
a) Portar i custodiar els llibres socials.
b) Aixecar acta de les sessions de l’assemblea general i del consell
rector de la confederació i vetllar pel compliment dels requisits de
quòrum i majories exigits per la llei i per aquests estatuts.
c) Certificar a tots els efectes oportuns, amb el vist-i-plau del
president, els acords adoptats per l’assemblea general o pel
consell rector de la confederació.
d) Totes aquelles altres facultats o funcions atribuïdes per les lleis.
5. Correspon al vicesecretari substituir el secretari en cas d’absència o
impossibilitat del mateix.
6. El consell rector de la confederació pot delegar les facultats que es
refereixen a la gestió ordinària i representació de la confederació en un dels
seus membres, o en més d’un. En tot cas, el consell rector conserva les
facultats de:
a) Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la confederació,
amb subjecció a la política general establerta per la seva assemblea
general.

b) Controlar permanentment i directament la gestió que ha estat
delegada.
c) Presentar a l’assemblea general ordinària de la confederació la
memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta
d’aplicació de resultats.
d) Autoritzar la prestació d’avals o fiances a favor d’altres persones.
7. Els apoderaments i llurs revocacions s’han d’inscriure en el Registre de
Cooperatives mitjançant escriptura pública.
Article 15.- Adopció d’acords.
Els acords del consell rector es prendran per a majoria de vots dels assistents,
seran immediatament executius i obligaran tots els membres, inclosos els
absents i aquest que haguessin votat en contra. En cas d’empat se celebrarà
una segona votació i si es produeix un nou empat, el president tindrà vot de
qualitat amb efectes diriments.
Article 16.- La direcció general.S’institueix una direcció general encarregada de la gestió ordinària de la
confederació, sens perjudici, en cap cas, de les competències i les facultats del
consell rector de la confederació.
CAPÍTOL V
DE LA CONFERÈNCIA
Article 17.- La conferència, òrgan de naturalesa deliberant i consultiva.
1. La Conferència és un òrgan exclusivament deliberant i consultiu. Estarà
formada per totes les cooperatives membres de les federacions generals
associades i li correspon l’estudi, deliberació i anàlisis de qualsevol tema
relacionat amb el moviment cooperatiu en general. Els acords que adopti la
Conferència no seran vinculants i tindran com a finalitat ilꞏlustrar o informar
a l’assemblea general respecte dels assumptes que li siguin sotmesos a
consideració i dictamen.
2. La Conferència únicament podrà ser convocada per acord dels dos terços
de l’assemblea general. La invitació a les cooperatives de base la farà al
consell rector de la confederació mitjançant notificació escrita dirigida a
cadascuna de les esmentades cooperatives associades amb quinze dies
d’antelació, indicant expressament l’hora, lloc de la celebració i les
qüestions a estudiar. Prèviament, l’assemblea general haurà d’aprovar el
reglament que regularà el funcionament de la Conferència.

CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ
Article 18
Són causes de dissolució de la Confederació:
a) L’acord de l’assemblea general pres amb els requisits i formalitats que
estableixi la Llei de Cooperatives de Catalunya.
b) La finalització dels objectius socials o la impossibilitat de realitzar-los.
c) Qualsevol altre motiu legal o estatuari.
Article 19
Acordada la dissolució, la liquidació de la Confederació es portarà a efecte
d’acord amb les normes establertes per aquests casos en la Llei de
Cooperatives de Catalunya.
Disposició Addicional
El consell rector de la confederació designarà els càrrecs previstos en aquests
estatuts en la primera sessió que celebri amb posterioritat a la inscripció
d’aquests estatuts en el Registre General de Cooperatives.

Disposició Final
En allò no previst en aquests estatuts socials s’aplicaran les disposicions de la
Llei 12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives, en especial el seu article 144, en la
mesura que siguin compatibles amb la naturalesa i finalitats de la confederació.

