
      CARTA DE COMPROMÍS 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES  
El soci/a, és informat que les dades personals recollides en aquesta butlleta, seran incorporades a un fitxer, el responsable del 
qual és l'associació Can Pujades, amb la finalitat de realitzar les tasques administratives i de gestió necessàries per al 
compliment de les obligacions legals derivades de la relació social, prestant el seu consentiment per a aquesta incorporació.  
El soci/a té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre). 
 
 

Qui som: 
Som un col·lectiu de persones amb uns objectius comuns basats en la cooperació i el 
voluntariat que, ens sentim partíceps d’un moviment social transformador i progressista que, 
vol transformar el nostre entorn social, laboral, econòmic, ecològic i de salut que afecten la 
nostra vida mitjançant, el consum cooperatiu de productes eco-biològics locals. 
 
Principis bàsics: 
1. Solidaritat: establim una relació directa amb l’agricultura ecològica, amb els pagesos i 

treballadors de les explotacions agràries de les zones properes i amb els membres del 
nostre col·lectiu. 

2. Ecologia: sempre que sigui possible, consumirem productes procedents d’agricultura 
ecològica. 

3. Proximitat: buscarem productes de zones el més properes possibles al nostre entorn: 
Collserola, Barcelonès, Catalunya. 

4. Col·laboració: relació amb altres cooperatives i associacions a nivell local, nacional, 
internacional, necessària per a la consolidació i desenvolupament real de la cooperació 
entre entitats afins, alhora que es creix cap a una xarxa d'economia alternativa. 

 
Funcionament 
 Els socis i sòcies ingresan un import al compte moneder per mitjà de transferència 

bancària: ES70 3025 0012 15 1400033394, per cobrir les despeses de les comandes. 
 Els socis i sòcies podran fer una comanda setmanal als proveïdors de la cooperativa, a 

través de la Web: www.canpujades.org. La comanda es tanca i s’envia al proveïdor i el 
lliurament es fa cada dijous al local de la cooperativa en un horari establert de 20h a 21h.  

      L’import de la comanda es carregarà al compte moneder dels socis i sòcies. 
 S’establirà un comitè de coordinació amb un representant de cada comissió que serà 

responsable de coordinar les activitats de la associació cooperativa, gestionar les 
finances i organitzar les assemblees. 

 Establirem contactes amb més productors de la zona per ampliar la diversitat dels 
productes, ampliarem les nostres activitats més enllà d’organitzar la cistella de la compra 
i promocionarem les nostres idees i compromisos més enllà del nostre col·lectiu. 

 
Compromisos dels socis i sòcies 
 Al ingresar en la cooperativa, cada soci i sòcia ingresa la quota pactada a fons perdut per 

assegurar el funcionament de la cooperativa i crear un fons social bàsic. A partir del l'any 
següent, cada soci i sòcia es compromet a ingresar la quota pactada anual per cobrir les 
despeses de la cooperativa, comprant productes o material acordat en l’Assemblea. 

 L’associació cooperativa farà una Assemblea general per discutir temes y prendre 
decisions sobre el funcionament de la mateixa, on tots els socis i sòcies estàn obligats a 
participar i on es triaràn i/o renovaràn els membres del comité de coordinació. 

 S’entén que la cooperativa no funcionarà sense la participació activa de cada soci i sòcia. 
Cada soci i sòcia es compromet a participar activament en una comissió de treball i a 
contribuir amb quatre hores mensuals mínimes al funcionament de la cooperativa.  

 
Vallvidrera,   a  ….  de  ……..……….  de  ….  Marca la comissió en la que estàs: 
             o  Administració o  Hort comunitari 
Signatura:                            o  Comunicació o  Local / Mercat
                        o  Esdeveniments o  Proveïdors 
CV:        
Nom:       Email:  
NIF/NIE:       Adreça: 
IBAN:        Telèfon: 


