Assemblea General 14/06/2019

Acord d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció de
Cooperatives de Sostre Cívic
L’assemblea general de Sostre Cívic de 22 de febrer de 2019 establí l’aplicació dels
excedents de la cooperativa destinats al Fons de Reserva Voluntaris i al Fons d’Educació i
Promoció Cooperatives, quedant fixats aquests últims en un 30% dels excedents de cada
exercici.
L’article 85.4 de la Llei de Cooperatives estableix que “L'assemblea general ha de fixar les
línies bàsiques d'aplicació del fons d'educació i promoció cooperatives”.
Per això s’acorda que Sostre Cívic podrà destinar el Fons d’Educació i Promoció
Cooperativa a actuacions emmarcades en els següents àmbits:

Formació i promoció del cooperativisme
1. Formació de la seva base social d’acord amb el pla de formació de Sostre Cívic
(formació bàsica, formació d’aprofundiment, escola d’estiu, sessions informatives i
de benvinguda…).
2. Formació de les persones treballadores de la cooperativa.
3. Promoció i difusió del cooperativisme i l’economia solidària i, en concret, del
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, arreu del territori.

Intercooperació i xarxa
1. Al pagament de les quotes a la Federació de Cooperatives de Consumidores i
Usuàries de Catalunya, a la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i a
altres federacions i entitats de les quals formi part.
2. A l'impuls i consolidació de projectes d’intercooperació dels que Sostre Cívic
participi i, en general, a la promoció de relacions intercooperatives.
3. Al fons d’inversions i solidaritat d’ECOS Grup Cooperatiu, del que Sostre Cívic
forma part, d’acord amb l’acord pel qual es creen aquests fons, i qualsevol altre
acord d’obligat compliment per les cooperatives sòcies que afecti el Fons
d’Educació i Promoció Cooperatives.

Activitats comunitàries
1. Projectes destinats a generar un impacte positiu en la comunitat en àmbits com la
sostenibilitat, la igualtat de gèneres, els drets civils, la inclusió social, la justícia
global i els drets socials així com, de manera especial, a la lluita pel dret a
l’habitatge.
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2. La realització d’activitats culturals, professionals i socials per a les persones sòcies i
treballadores de la cooperativa.
Sostre Cívic podrà aportar parcialment la dotació del fons a federacions de cooperatives,
cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades així com, de manera especial,
a l’associació Sostre Cívic en relació a la difusió i promoció del cooperativisme d’habitatge
en cessió d’ús.
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