Proposta per eliminar les Unitats de Consum i modificar la
participació de les sòcies
Elaborada per Cercle Jurídic
Justificació:
Des del cercle de jurídic es valora que la participació a la cooperativa o en cas que aquesta no
sigui possible, el pagament de la quota, hauria d’estar articulada només a través de les
persones sòcies. En els mesos que portem funcionant hem detectat que l’articulació de la
participació a través de les Unitats de Consum, o bé no ha acabat de rutllar, o bé, en alguns
casos, ha estat desigual especialment en aquelles UC’s amb més de dos o tres membres.
Proposem:

1. Que només les sòcies de la cooperativa facin la participació o abonin la quota mensual
estipulada. Les sòcies podran designar una persona beneficiària qui podrà comprar al
supermercat a cost de sòcia. Aquesta persona beneficiària no tindrà cap de les
obligacions vinculades a les sòcies ni tampoc caldrà que convisqui amb la persona
sòcia.
2. Augmentar la participació de les sòcies de 1.5 hores cada quatre setmanes a 2 hores
cada quatre setmanes.

Aspectes positius de la proposta:




Pensem que aquesta proposta clarifica i simplifica el missatge de cara a les sòcies. El
funcionament de les UC’s era, al nostre parer, complicat de comprendre i portava a
malentesos.
Pensem que el fet que siguin les sòcies les que hagin de fer la participació o pagar la
quota, i no les seves UC’s, és una proposta més justa i equitativa per a totes les sòcies.
El fet que hi hagi la possibilitat de nomenar a una persona beneficiària per sòcia facilita
el consum i la conciliació, ja que permet que no sempre hagi d’anar a comprar la sòcia,
al mateix temps que fa augmentar el consum. La modificació de la persona beneficiària
es valorarà al Cercle de Coordinació.
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Aspectes no tant positius de la proposta


És probable que al principi perdem hores de participació i/o quotes mensuals. La
proposta d’augmentar de 1,5 hores a 2 hores la participació cada quatre setmanes va
en la línia d’equilibrar aquest possible desajust, no suposant un gran sobreesforç per a
les sòcies. Tanmateix, la possible pèrdua d’hores de participació pot suposar una
oportunitat per a la cerca de noves sòcies, fet que a la llarga pot acabar essent un
aspecte positiu.
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