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Altes i baixes de socis en les cooperatives: El seu context societari, econòmic i laboral
Objectius
•

•

•

•

•

Facilitar un assessorament adequat als
professionals, consultors i assessors
perquè assessorin i formin més i millor en
matèria cooperativa.
Conèixer els trets específics de l’empresa
cooperativa per poder contextualitzar-la
de forma adequada en la missió
d’assessorament, prescripció i docència
empresarial.
Facilitar coneixements, recursos i eines
existents en l’àmbit de la gestió de
cooperatives per poder oferir un servei
d’assessorament de qualitat.
Aprofundint en l‘estructura jurídicsocietària de les cooperatives, que al
mateix temps determina un funcionament
a nivell econòmic i de gestió concret.

Continguts
•

Altes de socis: Aportacions de capital,
condicions i formalització i si escau,
alta del soci a la seguretat social

•

El supòsit de la capitalització de l’atur i
altres subvencions i ajuts a la
capitalització de cooperatives per part
dels seus socis.

•

Baixes de socis: Qualificació de la
baixa, conseqüències econòmiques de
la baixa en especial, la compensació
de pèrdues.

•

Condicions per al reemborsament i
consideració del caràcter refusable o
no de les aportacions per part del
Consell Rector.

Calendari i Horari

Taller (6 hores), dinamitzat per persones
expertes en economia social i cooperativa:
- Marc conceptual i explicació teòrica
- Debat entorn a qüestions plantejades
pels assistents
La sessió serà: Activa, Motivadora,,
Reflexiva, Col·laborativa i Pràctica

23 i 30 març 2017,10:00-13:00

Destinataris
•

Col·legiats, l’activitat professional dels
quals està relacionada amb àmbits de
la consultoria i gestió empresarial

•

Professorat universitari de branques
professionals vinculades a la gestió
econòmica, fiscal i comptable.

•

Promoure les millors pràctiques en l’àmbit
comptable i de transparència per
promocionar i propiciar el cooperativisme.

Promotors:

Metodologia

Professorat de cicles formatius de la
família professional d’administració i
gestió.

Amb la col·laboració de:
Comissió d'Empresa
Agroalimentària i Cooperatives del
Col·legi d'Economistes de
Catalunya

Lloc
Col·legi Economistes de
Catalunya-Seu Lleida
c. Pere de Cabrera, 16, Lleida
Inscripcions
http://bit.ly/2mCMkvX
Facilitadors
• CALIDOSCOOP, SCCL
www.calidoscoop.coop
• COOP DE MÀ, SCCL
www.coopdema.cat
• ACCID
www.accid.org

Amb el finançament de:

