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DEFINICIÓ
 Entitat socioeconòmica de propietat col·lectiva
 Formada per persones que comparteixen objectius

basats en la cooperació i la voluntarietat lliurement
establertes
 Vol resoldre, mitjançant el consum de productes
eco-biològics, qüestions d’ordre social, laboral,
econòmic, ecològic i de salut dels seus membres
 Participa d’un moviment social transformador i
progressista

PRINCIPIS
1. Solidaritat i cooperació
tant en el si de l'entitat com a fora, entesa com l'única forma de viure per a qui
desitja una societat diferent (igualitària, solidària i ecològica)

2. Democràcia i participació directa
sense delegacions, com a norma de funcionament social i polític a través de
l'assemblea sobirana, en la qual tots els membres tenen la possibilitat de
participar i intervenir des del mateix moment que n'esdevenen socis/es

3. Aspiracions no lucratives
Els excedents generats per les operacions econòmiques sempre han de
revertir en el patrimoni social col.lectiu i/o en serveis comunitaris o bé, previ
acord assembleari, en altres projectes autogestionaris que es creguin oportuns

4. Relació
amb altres cooperatives i associacions a nivell local, nacional, estatal, etc.,
necessària per al desenvolupament i la consolidació real de la cooperació entre
entitats afins, amb la intenció de créixer cap a una xarxa d'economia
alternativa

PRINCIPIS
5. Obertura
a tothom qui participi ideològicament dels objectius i principis, així com en les
tasques de gestió i en el treball voluntari que es desprèn del principi d‘ajuda
mútua. L'addhesió és lliure i la baixa voluntària, sense que en cap cas
pugui negar-s'hi l'entrada per raó de sexe, ètnia, religió i/o condició personal
(física o econòmica)

6. Autogestió
com a sistema de presa de decisions, en què cada membre és un agent actiu
que, junt amb la resta, aborda i resol íntegrament totes les qüestions de
l’activitat humana que puguin donar-se en cada una de les diferents àrees de
la cooperativa

OBJECTIUS I CRITERIS
D’ACTUACIÓ PER ÀMBITS

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT ECONÒMIC
Objectius:
 Fer possible que la decisió de compra sigui dels consumidors/es i no dels
productors/es i distribuïdors/es
 Establir relacions comercials de confiança amb pagesos/es, productors/es,
elaboradors/es i distribuïdors/es afins a l’ideari de la cooperativa
 Vetllar perquè els recursos financers generats en el funcionament de la
cooperativa s’utilitzin per a la generació i promoció d’activitats coherents amb
l’ideari de la mateixa
 Vetllar perquè les despeses de comercialització, emmagatzematge i
transport dels productes no encareixin excessivament els costos i els marges
comercials

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT ECONÒMIC
Objectius:
 Desenvolupar la comprensió del paper dels consumidors/es dins dels
sistemes sòcio-econòmic i polític per tal d'influir-hi i fer-los sensibles a les
seves necessitats
 Promoure i mantenir entre els/les socis/es una forma de consumir basada
en l'austeritat
 Possibilitar mecanismes que ofereixin la màxima transparència de tot el
procés econòmic a fi d'evitar episodis de malversació o apropiació indeguda

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT ECONÒMIC
Criteris:
 Que el marge afegit als productes serveixi únicament per atendre les
necessitats de funcionament de la cooperativa

 Dispensar un tracte econòmic preferent als socis/es que de forma puntual
o permanent es trobin amb dificultats econòmiques a l'hora de consumir
 Discriminar els productors, transformadors i distribuïdors dels quals es
tingui la certesa que el mòbil de la seva activitat és únicament lucratiu
 Donar suport i potenciar organitzacions no especulatives que possibilitin
l’activitat econòmica (cooperatives de crèdit, bancs alternatius, etc...)
 Adquirir per mitjà del comerç just i solidari amb els països del Sud els
productes que no es donen en el nostre entorn

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Objectius:
 Adequar els ritmes de la nostra dieta als de la natura, fent especial atenció
als productes frescos del nostre entorn en tota la seva riquesa de varietats i
en totes les seves possibilitats culinàries
 Aconseguir productes per a totes les necessitats, a fi de ser autosuficients i
no haver d’anar a cercar-los al mercat convencional

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Objectius:


Crear l'entorn adequat per possibilitar uns hàbits de consum coherents amb
l’ideari de la cooperativa i que no es poden dur a terme en l‘àmbit del consum
convencional, basat en altres conceptes i valors
Això implica:
 Facilitar el tractament de residus (olis de fregir, piles, paper...) que no es
reciclen de forma generalitzada
 Prescindir de les bosses de plàstic, de les safates de “poliuretà expandit”,
dels “tetrabrics” i de l'alumini per envasar o contenir líquids (llaunes) i dels
embolcalls de PVC que necessàriament tenen alguns productes en els
comerços
 Conèixer on i com s'ha produït el producte, la seva composició i com afecten
al medi els seus residus

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Objectius:
 Afavorir l'increment de l'agricultura ecològica, potenciant:

 Productors/es i elaboradors/es de productes biològics
 El consum de productes ecològics enfront dels no ecològics (altrament dits
convencionals)
 La cultura del consum ecològic

 Aprofundir en els aspectes següents:
 Prendre consciència de les necessitats individuals prescindint de la pressió
publicitària del medi
 Conèixer els recursos de primeres matèries i energia que s'utilitzen en la
producció dels béns i serveis al nostre abast i els mecanismes sota els quals
funciona la societat de consum

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Objectius:
 Conèixer l'estacionalitat dels productes agrícoles i llurs característiques i
possibilitats culinàries
 Utilitzar els béns i serveis amb autonomia i amb criteris no contraposats a la
salut personal i col·lectiva i al medi, obtenint el màxim rendiment dels diners de
què es disposa
 Utilitzar de manera racional els productes que s'adquireixen i donar-los l'ús
adient perquè tinguin la màxima durada possible, a fi de pal·liar els problemes
relacionats amb els residus i el malbaratament dels recursos.

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Criteris:
 Comprar preferentment productes a l'engròs, en funció de l'oferta del
mercat
 Comprar en funció de les característiques retornables, reutilitzables o en
última instància reciclables dels embalatges dels productes que no es puguin
comprar a l'engròs

 Valorar la proximitat geogràfica del productor/a a l'hora de demanar els
productes
 Adquirir productes de temporada
 Formar i educar els socis i sòcies —per mitjà de cursets, xerrades i
bibliografia— respecte de l'aprofitament de les possibilitats culinàries dels
productes de temporada del mercat eco-biològic local

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT AMBIENTAL
Criteris:
 Controlar, tant com sigui possible, la forma de produir i treballar dels/les
proveïdors/es a fi de conèixer si els productes s'adiuen a les normes de la
producció eco-biològica
 Consumir preferentment productes que vinguin avalats per un segell de
confiança

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT DE LA SALUT
Objectius:
 Incidir en la salut i qualitat de vida personal generant hàbits de consum i
d'organització de la nostra dieta i del cistell de la compra
 Procurar el repartiment equitatiu de les tasques de funcionament de la
cooperativa, en funció de les disponibilitats personals, a fi d'evitar
sobrecàrregues de feina que puguin suposar un perjudici per a la salut
 Aprofundir en la recerca d'una forma de nodrir-nos alternativa al menjar
ràpid, processat i desvitalitzat que s'ha anat imposant a la nostra societat, tot
donant al fet i la forma d'alimentar-nos la importància vital, cultural, social i
terapèutica que li pertoca

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT DE LA SALUT
Objectius:
 Fomentar l'intercanvi entre els socis/es de coneixements relatius a la
combinació i preparació dels aliments. Procurar la difusió d'hàbits de vida
saludables i teràpies o tractaments no agressius per mantenir o restaurar
l'estat d'equilibri psicosomàtic
 Intercanviar pautes i experiències per tal d'evitar la delegació de la gestió
de la pròpia salut. Connectar amb col·lectius que estiguin treballant en
aquesta línia

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT DE LA SALUT
Criteris:
 Proveir-se de productes de productors/es propers, que ens garanteixin un
cultiu o criança conformes als usos de l'agricultura i ramaderia ecobiològiques i no hagin patit un emmagatzematge prolongat en càmeres
frigorífiques
 Proveir-se de productes transformats i/o envasats (conserves, pastes,
galetes, cereals, llegums, etc.), produïts segons normes eco-biològiques i que
hagin patit el mínim d'intervencions possible

 Proveir-se de productes d'higiene personal, cosmètica, neteja i roba que
provinguin de la "química dolça" i estiguin composats per elements naturals,
no agressius per al medi o la salut, obtinguts amb criteris ecològics i de
sostenibilitat, que siguin biodegradables en més d'un 95% i no hagin estat
testats en animals

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT DE LA SALUT
Criteris:
 Procurar que els aliments transformats siguin preferentment integrals
(encara que, respectant les preferències o millor assimilació per part de les
diferents persones, també es contempli l'existència de productes refinats)

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT SOCIAL
Objectius:
 El model de consum


Aprofundir en el coneixement dels següents aspectes:
 Les lleis, els drets i els deures dels consumidors/es per tal de valorar la
necessitat d'associar-se i de poder participar i emprendre les accions
necessàries de manera efectiva sempre que calgui
 La responsabilitat i la solidaritat per tal d'atenuar les diferències que
comporta el consum, adquirint una actitud critica enfront de les diverses
situacions
 Les bases pràctiques i relacionals necessàries per superar les diferències de
rols (masculí/femení) en el tema del consum

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT SOCIAL
Objectius:
 La persona


Com a vivència personal ens proposem que participar a la cooperativa
suposi:
 Exercir la nostra capacitat i dret a la lliure elecció d'actuar o no, i de com ferho en qualsevol circumstància
 Que la cooperativa sigui un espai instrumental capaç de canalitzar els
recursos econòmics ―obtinguts per cadascun dels socis i sòcies amb el seu
treball― amb el sentit i la coherència necessàries, obrint la possibilitat
d'expressar-nos i d'incidir a l'entorn social a través del consum



Després, tot i acceptant les dificultats inherents a les relacions humanes a
l'hora de tirar endavant una empresa comuna, ens agradaria:
 Vetllar per mantenir l'equilibri entre el respecte a la persona i les ineludibles
implicacions que un col·lectiu exigeix per tal d'existir

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT SOCIAL
Objectius:
 El grup


Mantenir uns nivells de comunicació, debat i formació al si de la cooperativa
que ajudin a donar envergadura i presència a Germinal dins la societat, bo i
enriquint d'experiències i continguts els seus socis/es



Tot trascendint l'aïllament fomentat per l'entorn social on vivim, despertar i fer
créixer la consciència del significat que té el fet que Germinal sigui un "espai
col·lectiu", on la propietat és col·lectiva, els objectius són comuns i
col·lectivament escollits i on la realització d'aquests darrers suposa una
responsabilitat col·lectiva

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT SOCIAL
Objectius:
 Grups entre si (intergrup)


(Apartat pendent de treballar i definir)

Objectius i criteris d’actuació per àmbits

ÀMBIT SOCIAL
Criteris:
 Discriminar i/o denunciar aquells productors/es i distribuïdors/es dels quals
es tingui la certesa que tenen treballadors/es en condicions laborals
inacceptables o il·legals

ESTRUCTURA

Estructura


Centres d’Activitat (CdA):
Germinal opta per una estructura descentralitzada que faciliti la
participació i la integració del consum responsable com un aspecte més
de la vida associativa local
Aquesta descentralització pren cos a través dels Centres d’Activitat, que
són grups de persones que decideixen autoorganitzar-se i establir-se en
els diferents barris i localitats per tal de desenvolupar-hi les activitats de
consum associat i socials pròpies de Germinal, amb voluntat de
coordinació, comunicació i solidaritat entre tots ells en ordre a la
materialització d’un projecte únic
Aspectes dels CdA a tenir en compte:
 Legal: el conjunt dels CdA conforma una personalitat jurídica única
anomenada Germinal, amb totes les exigències que el marc legal
comporta (Estatuts, càrrecs del Consell Rector, llibre de socis, llibre
d’actes)
 Fiscal: els CdA hauran de fer front conjuntament a les obligacions fiscals
exigides per les administracions (confecció i presentació d’IVA, IRPF, IAE,
Impost de Societats, Compte de Resultats i Balanços)

Estructura

Aspectes a tenir en compte:
 Econòmic:

 Tots els CdA treballen amb les mateixes aportacions al capital social,
mateixa quota i mateix percentatge afegit al producte
 Cada CdA es dotarà de les estructures necessàries per poder assolir
amb autonomia i responsabilitat les qüestions derivades de l’activitat
econòmica pròpia i de la gestió dels propis recursos (facturació,
cobrament de quotes socials, pagament als proveïdors, necessitats
d’infraestructura i solidaritat interna, etc.). Això comporta el
manteniment d’un compte bancari propi
 Cada CdA farà front a qualsevol incidència que pugui derivar-se d’una
gestió irresponsable i que ocasioni algun perjudici a la globalitat de
Germinal. Això no exclou l’acció solidària dins de Germinal per tal de
fer front a les dificultats puntuals de liquidesa, imprevistos, etc

Estructura

Aspectes a tenir en compte:
 Econòmic:

 A fi d’abordar qualsevol acció solidària així com el necessari
finançament de les despeses col·lectives que es deriven de l’activitat
de la cooperativa, Germinal es dota de les eines financeres següents:
 Capital social:
- Dipòsit de recursos econòmics format per les aportacions que fan els
socis quan entren a la cooperativa. Aquestes aportacions han de ser
reintegrades als socis en el moment de causar baixa a la cooperativa
- L’import a aportar pels nous socis és fixat per l’Assemblea Conjunta,
essent la comissió d’Administració pròpia de cada CdA la que gestiona les
aportacions efectuades pels seus propis socis i fa ús dels recursos fins a
un màxim dels dos terços del capital dipositat total corresponent als socis
actius en cada moment

Estructura
Aspectes a tenir en compte:
 Econòmic:
 Fons Comú Solidari (FCS):
- Dipòsit de recursos econòmics que s’utilitza per abordar accions
solidàries, ajudar a la constitució de nous CdA i subvenir les despeses
col·lectives del projecte
- Està reglamentat per l'Assemblea Conjunta i és administrat per la
comissió d'Administració Conjunta. Es mantindrà en un compte específic a
nom de Germinal, del qual seran titulars els coordinadors de les
comissions d'Administració dels centres d'activitat i el president
- Es dota amb un percentatge que es detrau de les quotes mensuals
aportades pels socis i amb un percentatge sobre els beneficis anuals de la
cooperativa, que serà acordat a l’Assemblea Conjunta de Tardor de cada
any en funció dels beneficis obtinguts en el tancament a 30 de juny i de
les despeses pressupostades per les comissions per a l’exercici següent.
Es determina un període de carència de 6 mesos en l'aportació dels CdA
nous a fi de no ofegar la seva economia

Estructura
Aspectes a tenir en compte:
 Econòmic:
 Fons Comú Solidari (FCS):
- Usos a què es destina:
 Suport a l’obertura de nous CdA, així com a la seva dotació i les
seves contingències. Tindrà la consideració de préstec sense
interessos, retornable en els períodes i quantia que l’Assemblea
Conjunta determini
 Elaboració del butlletí intercentres TROC
 Despeses de difusió i representació comunes a tots els CdA (fires,
actes, tríptics, etc.)
 Subvenció del viatge i l'estada de les persones designades per
representar Germinal a les reunions de les coordinadores de
consumidors/es de Catalunya i l'Estat, així com les despeses del
material necessari per a l'activitat de les mateixes

Estructura
Aspectes a tenir en compte:
 Econòmic:
 Fons Comú Solidari (FCS):
- Usos als quals es destina:
 Suport econòmic a projectes o campanyes afins a l'ideari de
Germinal
 Despeses de formació dels socis i sòcies
 Qualsevol altra despesa que l'Assemblea Conjunta determini

ORGANITZACIÓ

Organització



Òrgans de treball, gestió i decisió:

 Comissions de treball
 Comissió Permanent
 Assemblea Local
 Assemblea Conjunta

Organització


Comissions de treball
El manteniment de la Cooperativa en el dia a dia i el desenvolupament del
Projecte Germinal a través d’una estructura descentralitzada i autònoma en la
gestió de cada CdA, planteja l’existència de dos nivells de comissions de
treball:
 Comissions conjuntes: Contemplen i tracten temàtiques comunes a tots els CdA,

especialment les que fan referència a economia, consum, cooperativisme, difusió,
comunicació i relacions socials. Són: Compres i Control de Qualitat,
Administració, Relacions Externes, Informàtica i Formació
- Composició: com a mínim, els coordinadors dels grups de treball de cada CdA
- Reunions: es reuneixen periòdicament, a la seu de cada CdA, de forma rotatòria

 Comissions locals: Contemplen i tracten temàtiques particulars de cada CdA,

especialment les que fan referència a la distribució i manteniment de l’espai físic i a
les tasques pròpies del funcionament habitual del centre. Són: Relacions Internes
i Infraestructura
- Composició: les persones necessàries per al funcionament d’una estructura viable
- Reunions: es reuneixen amb la periodicitat que cregui oportuna cada CdA



Grups de treball: Dintre de cada CdA es contempla també l'existència de Grups de Treball
organitzats entorn de les àrees de Compres, Administració, Coordinació Interna i Infraestructura,
compostos per socis/es que realitzen tasques puntuals necessàries per al funcionament de
l'estructura. Aquestes persones estaran coordinades pels responsables corresponents

Organització


Funcions de les Comissions de treball
 Compres i Control de Qualitat:
- En el vessant conjunt de tots els CdA:










Planificació de les compres
Recerca de nous productes
Coordinació amb les comissions de compres de les Coordinadores de Catalunya i l'Estat
Potenciar i organitzar compres conjuntes dins de Catalunya
Portar al dia el fitxer de productors/es, proveïdors/es, productes i explotacions agràries i
efectuar-ne inspeccions i verificacions periòdiques
Elaboració conjunta entre coop. i assoc., dels protocols de control de qualitat dels
productes
Recerca de tota la informació referent a normatives legals, consells reguladors, etc
Coordinació i xarxa amb els grups de Germinal als barris i pobles
Assistència a les reunions de la Comissió Permanent

- En el vessant local de cada CdA:





Adquisició dels productes
Control d’estocs
Recepció i control de la qualitat dels productes servits pels proveïdors/es
Seguiment de les reclamacions dels socis/es i posterior resolució o informació

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Administració:
- En el vessant conjunt de tots els CdA:
 Portar el control de les entrades i sortides del compte d'explotació. Gestionar les despeses
i ingressos
 Analitzar la gestió econòmica i comptable de la cooperativa (explotació, resultats, etc.)
 Liquidar els impostos i taxes a què obligui l'activitat legal de la Cooperativa així com
presentar la documentació requerida pels organismes corresponents de l'Administració
 Assistència a les reunions de la Comissió Permanent

- En el vessant local de cada CdA:






Mantenir al dia els codis dels productes i el programa de facturació
Planificar, controlar i pagar les factures presentades pels proveïdors/es
Controlar el pagament de les factures de les comandes dels socis/es
Fer seguiment dels socis/es morosos/es
Dur el control dels llibres comptables propis

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Relacions Externes:
- En el vessant conjunt de tots els CdA:
 Enllaç amb Ecoconsum (Coordinadora de Cooperatives de Consum eco-biològic de
Catalunya)
 Relacions amb col·lectius afins
 Coordinació de la presència en fires i actes diversos
 Difusió de Germinal (documentació, impresos, xerrades, mitjans de comunicació, Internet,
etc.)
 Assistència a les reunions de la Comissió Permanent

- En el vessant local de cada CdA:
 Coordinació i xarxa amb els diferents grups de Germinal als barris i pobles
 Difusió i relacions del CdA amb les institucions i grups del propi barri

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Informàtica:
- Per raó de la seva activitat i tasques assignades, aquesta comissió actua tan
sols en el vessant conjunt de tots els CdA:
 Recerca, elaboració i implementació de programari, eines informàtiques i equips que
possibilitin i facilitin el processos (comptables, de facturació, de compres, de comunicació,
etc.) necessaris per al funcionament de la cooperativa
 Suport als CdA en tot allò referit a la recerca i instal·lació d’eines, programari i
equipaments informàtics, i en la solució de les incidències que es puguin presentar
 Elaboració, actualització i manteniment de la pàgina web de la cooperativa
 Assistència a les reunions de la Comissió Permanent

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Formació:
- Per raó de la seva activitat i tasques assignades, aquesta comissió actua tan
sols en el vessant conjunt de tots els CdA:
 Cercar eines i dur a la pràctica iniciatives que reverteixin en la formació continuada dels
socis/es de la cooperativa i dels cooperativistes d'altres col·lectius, en els aspectes propis
de l'activitat i l'ideari de la mateixa
 Promoure, coordinar i organitzar cursos i tallers sobre: cultura assembleària, dinamització
d'assemblees, crítica al sistema capitalista, agricultura ecològica i certificació participativa,
cuina, informàtica i programari lliure, història del cooperativisme a Catalunya, etc
 Assistència a les reunions de la Comissió Permanent

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Relacions Internes:
- Per raó de la seva activitat i tasques assignades, aquesta comissió actua tan
sols en el vessant local de cada CdA:
 Elaboració del calendari i ordre del dia de les assemblees locals. Preparació i
desenvolupament de les assemblees conjuntes, quan pertoqui
 Elaboració i difusió d’informació entre els socis/es (confecció actes Assemblees i Comissió
Permanent, elaboració de la documentació i impresos de presentació i informació, avisos
de funcionament, butlletí, convocatòria d'actes, cursets, xerrades, etc.)
 Acolliment, informació i acompanyament dels socis/es nous
 Coordinació dels torns de preparació de comandes i de facturació
 Actualització i manteniment de les dades dels socis/es, altes i baixes
 Seguiment de la participació i el consum dels socis/es
 Assistència a les reunions de la Comissió Permanent
 Dinamització i animació internes (organització de sopars, festes, sortides, etc.)
 Organització i gestió de la documentació, correspondència i arxiu

Organització



Funcions de les Comissions de treball
 Infraestructura:
- Per raó de la seva activitat i tasques assignades, aquesta comissió actua tan
sols en el vessant local de cada CdA:
 Estructurar l'espai i el disseny funcional dels elements
 Manteniment (neteja, ordre intern, reparació i reposició d'infraestructura, etc.)
 Disseny i muntatge d’estands a les fires

Organització
 Comissió Permanent
És un òrgan encarregat d’optimitzar els esforços dels grups, de comunicar,
posar en comú i analitzar els diferents passos que es fan i les problemàtiques
que sorgeixen. És, després de l’Assemblea Conjunta, l’òrgan més important
de gestió, no de decisió, ja que les decisions només les pren l’Assemblea
- Característiques
 Està formada per un representant de cada comissió conjunta i per un representant de la
comissió de Relacions Internes de cada CdA
 No existeix una figura present sempre (president, secretari...,)
 Està oberta (com totes les reunions i fòrums de la cooperativa) a qualsevol soci /a
 Ha de retre comptes a l’Assemblea Conjunta

- Funcions







Ser un espai d'intercanvi d’informació
Convocar, preparar i confeccionar l’ordre del dia de les Assemblees conjuntes
Convocar les Assemblees extraordinàries i les de valoració
Reunir les actes de les diferents comissions i elaborar la memòria final
Ser un espai de reflexió i de trobada
Ser un espai de valoració de les Comissions de Treball

Organització
 Assemblea Local
Constitueix l’espai de trobada, reflexió i debat de tots els socis/es d’un CdA
- Característiques
 Està formada per la totalitat dels socis i sòcies d’un CdA. Per tant, l’assistència i la
participació de tots/es és imprescindible per formar part del projecte i sentir-s’hi dentificat
 La periodicitat varia en funció de les necessitats del CdA
 L’ordre del dia ve preparat per la Comissió de Relacions Internes del CdA, segons les
propostes fetes per les comissions de treball

- Funcions
 Tractar i resoldre assumptes propis del CdA pertanyents al seu àmbit organitzatiu, funcional
i relacional
 Debatre i formular propostes que puguin afectar tot el projecte de Germinal, amb la finalitat
de sotmetre-les a la consideració de l’Assemblea Conjunta

Organització
 Assemblea Conjunta
És l’òrgan màxim de decisió i reflexió de Germinal, on es marquen les pautes
que han d’adoptar la resta d’òrgans i on es decideixen els objectius i
l’estratègia a seguir per tal d’assolir-los
- Característiques
 Està formada per la totalitat dels socis i sòcies de tots els CdA. Per tant, l’assistència i la
participació de tots/es és imprescindible per formar part del projecte i sentir-s’hi dentificat
 Pot ser Ordinària (òrgan de decisió, reflexió i debat per excel·lència), Valorativa (de
valoració global o sectorial) o Extraordinària (per tractar assumptes inesperats i
importants que ultrapassen les potestats de les diferents comissions)
 L’Assemblea Ordinària se celebra necessàriament dos cops a l’any (Primavera i Tardor)
i és acollida pels CdA de forma rotatòria. La Valorativa i l’Extraordinària són convocades per
la Comissió Permanent, sempre que les circumstàncies ho aconsellin
 Les decisions es prenen per consens, evitant les votacions i negociacions. En cas de
divergència entre diferents opinions es donaria de termini fins a una nova assemblea per
treballar les diferents postures i aportar solucions noves i significatives
 L’ordre del dia de l’Assemblea ve preparat per la Comissió Permanent i exposat amb
l’antelació suficient, junt amb tota la documentació necessària i l'acta de l’Assemblea
anterior

Organització
 Assemblea Conjunta
- Funcions
 Determinar les pautes que han de regir la cooperativa i decidir els objectius i l’estratègia a
seguir per tal d’assolir-les
 Ser un espai de reflexió sobre les línies ideològiques de Germinal, on tinguin lloc els debats
que han de marcar l’estratègia a seguir i els objectius a assolir
 Marcar pautes i criteris per als diferents grups de treball, concedint-los el necessari marge
de maniobra per a dur-los a terme
 Analitzar les decisions adoptades per les Comissions de Treball i la Comissió Permanent i
valorar si s'adiuen o no a l’estratègia marcada, si són oportunes i les conseqüències que
se'n deriven. Ratificar-les, o no, en funció de la valoració efectuada
 Assignar, ratificar i substituir els càrrecs d'acord amb la capacitat i disponibilitat de les
persones que els duen a terme
 Designar grups de treball que s’encarreguin de preparar i gestionar els temes que
l’Assemblea determini
 Gestionar els conflictes que es puguin produir tant en el si de Germinal com entre la
cooperativa i el seu entorn
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