
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE CONSTITUENT DE SOCIETAT MICROCOOPERATIVA

Reunits en Assemblea Constituent de la Microcooperativa 

“.........................................................................................en constitució”, el dia: ...................., a 

les........, en ............................................................... (lloc), amb assistència de la totalitat dels socis 

promotors que la componen, la relació dels quals consta com annex a la present acta, es debateren i 

prengueren els següents acords per unanimitat.

1.- Foren elegits President de l'Assemblea: ................................................................................. i

Secretari de l'Assemblea:................................................................................................................

2.- S'elegiren com a gestor/s: ...................................................................................................

3.- S'aprovaren els Estatuts Socials pels quals es regirà la Microcooperativa, que s'adjunten com 
annex a la present acta.

4.- Foren elegits membres del primer Consell Rector i Interventors, els següents socis promotors:

A) Consell Rector - President: ..........................................................................................

                                 Vicepresident: ...................................................................................

                                 Secretari: ...........................................................................................

                                 Vocal/s: ................................................................................................

B) Interventor/s: .......................................................................................................................

Els elegits acceptaren els càrrecs davant l'Assemblea i manifestaren que no els afecta cap de les 
causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes a la Llei de Microcooperatives de les Illes Balears.

5.- Són designats per atorgar l'Escriptura de Constitució els següents socis promotors:

................................................................................................................................................................

Llegida la present acta, és aprovada per tots els socis promotors, els quals signes a continuació:

Nom i llinatges                            Nom i llinatges                          

Signat:                                             Signat:                                  



INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L'ACTA:

• A la relació dels socis ha de constar el nom i llinatges, edat, NIF i domicili.
• En el cas que no s'aprovassin els acords per unanimitat, sinó per majoria, s'han d'indicar els vots
a favor i en contra. Si la microcooperativa és de dos socis, les decisions s’han de prendre per 
unanimitat dels dos socis.
• Els socis promotors han de ser, com a mínim, dos i han de formar part del Consell Rector  o ser 
interventors. Els socis promotors han de comparèixer a atorgar l'escriptura de constitució.
• Si la microcooperativa només consta de dos membres, necessàriament es distribuiran els càrrecs
de president o presidenta i secretària o secretari.


