ESBORRANY ESCRIPTURA DE SCP A COOPERATIVA

"ESCRIPTURA DE TRANSFORMACIÓ DE SOCIETAT CIVIL
PRIVADA A SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA"
NÚMERO
A BARCELONA, amb residència, a
Davant meu, ...................., Notari d'aquesta Capital i de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. ----------------------------------

==== C O M P A R E I X E N ====
........................ de nacionalitat ............................, resident a
Espanya, major d’edat, veí/na de..................... i titular del
DNI.......................
........................ de nacionalitat ............................, resident a
Espanya, major d’edat, veí/na de..................... i titular del
DNI.......................
--------------------------------------------------------------M'asseguro de la seva identitat per la documentació
ressenyada, resultant les seves circumstàncies personals de les
manifestacions realitzades pels compareixents. -----------------

==== I N T E R V E N E N====

1).- ...........................................en el seu propi nom i dret, i
a més a més, en nom i representació, de la societat a partir de
la present escriptura ".................... S.C.C.", domiciliada a
...................... -----------------------------------------------------Constituïda com societat civil privada sota la denominació
de "................ SCP" en virtut de contracte privat de data
.....................; degudament liquidada davant l'administració
d'Hisenda. --------------------------------------------------------Amb C.I.F. J.......................... -------------------------------El/la senyor/a ....................... i el/la senyor/a ...................
han estat nomenats, President i Secretari del Consell Rector,
respectivament, per acord del 100% del socis de la Societat Civil
reunits en data ................., que s'eleva a públic en virtut de la
present escriptura. -----------------------------------------------ESTAN ESPECIALMENT FACULTATS per aquest acte,
per acord de l’Assemblea Extraordinària i Universal de Socis de
l'entitat, adoptat a la seva reunió de data .............. segons
acrediten amb una certificació, emesa el dia ................, per el/la
Secretàri/a del Consell Rector, 1).- la Sra./el Sr. .....................,
amb

el

vistiplau

del

President

del

Consell

Rector,

..................les firmes dels quals considero legítimes per haver
estat posades a la meva presència, la qual m'entreguen i deixo
incorporada a la present escriptura.-----------------------------M'asseguren la vigència dels seus càrrecs, facultats

representatives i la persistència de la capacitat jurídica de
l'Entitat que representen. ----------------------------------------2).- I el/la senyor/a

.......................... en el seu propi nom. ----------------------De conformitat amb l'article 98.1 de la Llei 24/2001 de 27
de Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre
Social, jo, el notari, faig constar que tenen, al meu judici, sota
la meva fe i responsabilitat, en el concepte que intervenen,
facultats suficients per a atorgar la present ESCRIPTURA DE
TRANSFORMACIÓ DE SOCIETAT CIVIL A SOCIETAT
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, i a l' efecte: -------==== E X P O S E N ====
I.- Que el 100% dels socis de la societat civil
"......................SCP" reunits en Assemblea celebrada

el dia

...................., va adoptar per unanimitat l'acord de transformar
la societat civil en societat cooperativa catalana limitada de
treball associat. --------------------------------------------------II.- I en conseqüència, els compareixents tal com actuen, ----------------------------------------------------

=== ATORGUEN ===
PRIMER.- El ...................... eleven a públic els acords,
adoptats per unanimitat, el dia .................., per l'Assemblea
Extraordinària i Universal de socis de la societat civil, i en
conseqüència: ----------------------------------------------------a) S'aprova la transformació de la Societat Civil Privada en
Societat Cooperativa Catalana de treball associat.--------------b) S'aprova el balanç tancat el dia ................., de
conformitat amb l'article 101 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol,
de Cooperatives de Catalunya, el qual consta unit a la
certificació incorporada a la present, junt amb l'informe emès
pel consell rector de conformitat amb l'article 70 de la Llei de
Cooperatives. ----------------------------------------------------c) Es canvia la denominació de la societat que passarà a
denominar-se "................., S.C.C.", el seu domicili social serà a
...................

i

l’objecte

social

serà

el

següent............................................................................................
--------------------------------------------------------------d)

El capital social de la societat es manté en

................................tal com resulta del Balanç incorporat.
S'assignen els títols de la cooperativa entre els socis de la
cooperativa, segons consta a la certificació unida a la present
escriptura. --------------------------------------------------------e) Queda cessat l'òrgan d'administració de la societat civil.

f) Queden nomenats consellers del Consell Rector de la
cooperativa, per termini de cinc anys, ..............................
Queden distribuïts els càrrecs en el Consell Rector de la
següent forma: ---------------------------------------------------President: ................. ---------------------------------------Secretària: ..................... ------------------------------------Tresorera: ....................... -----------------------------------Els nomenats van acceptar el càrrec a la pròpia
Assemblea, segons consta a la pròpia certificació unida a la
present escriptura. -----------------------------------------------g) S'aproven els Estatuts de la societat, els quals consten
units a la certificació incorporada a la present escriptura. -----SEGON.- Els compareixents manifesten: ------------------(i)

Que no existeix cap altra societat amb la mateixa

denominació, segons resulta de certificació del Registre General
de Cooperatives de Catalunya, que m'entreguen i protocol·litzo
amb aquesta matriu. ---------------------------------------------(ii) Els compareixents com a únics socis de la cooperativa,
aproven i accepten unànimement la valoració dels béns
aportats i responen solidàriament davant la societat i davant a

tercers socials de la realitat de les aportacions i del valor que se
li atribueix, de conformitat amb l’article 70 de la Llei 12/2015
de 9 de juliol, de cooperatives. ----------------------------------TERCER.- De conformitat amb el què resulta del certificat
incorporat a la present escriptura el capital social de la
cooperativa queda subscrit i desemborsat per: ------------------ El Sr./Sra. .......................... subscriu 100 títols, números 1
al 100, ambdós inclosos, de 10 euros de valor nominal
cadascun, per un valor global de MIL EUROS (1.000,00 €), que
representa un 33.33% del capital de la cooperativa. ------------ La Sra./Sr. .................... subscriu 100 títols números 101
al 200, ambdós inclosos, de 10 euros de valor nominal
cadascun, per un valor global de MIL EUROS (1.000,00 €), que
representa un 33.33% del capital de la cooperativa. ------------ La ................................... subscriu 100 títols números 201
al 300, ambdós inclosos, de 10 euros de valor nominal
cadascun, per un valor global de MIL EUROS (1.000,00 €), que
representa un 33.33% del capital de la cooperativa. -----------Així ho diuen i atorguen. ----------------------------------Faig les reserves i advertències legals. ---------------------Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades: Les seves
dades es conservaran a la notaria de manera confidencial, sense
perjudici de les remissions de compliment obligat. La seva
finalitat és realitzar la formalització de la present escriptura, la

seva facturació i el seguiment posterior i les funcions pròpies
de l'activitat notarial. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa als dos fitxers a la
següent adreça: ...................... -----------------------------------Per la seva elecció llegeixo aquest instrument, després
d'identificar-los pels seus documents ressenyats, ho troben
conforme, presten el seu consentiment i la signen davant meu,
el notari, que del seu íntegre contingut redactat en .................
folis de paper timbrat d'us exclusiu notarial, el present, i els
tres posteriors correlatius en ordre, de la mateixa sèrie, jo el
Notari, En dono fe.-----------------------------------------------...............

