
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE PERSONA SÒCIA DE CONSUM DE 
COOPERATIVA DE CONSUM DE L’ESCOLA GOAR, SCCL 

 
 
A l’atenció de la Presidència de COOPERATIVA DE CONSUM ESCOLA GOAR, SCCL 
 
 

Nom i cognoms 
 
 

DNI 

Adreça 
 
 

Data de naixement  

Codi Postal 
 
 

Municipi Província 

En qualitat de 
       Pare o Mare        Tutor/a         Alumna/e 
De l’alumna/e d’ESCOLA GOAR 
 
 

 
Mitjançant aquest document m’adreço a Vostè en la seva qualitat de President del 
Consell Rector i de la COOPERATIVA DE CONSUM DE L’ESCOLA GOAR, SCCL per tal de 
sol·licitar-li el meu ingrés com a persona sòcia de consum d’acord amb l’article 5 dels 
Estatuts socials, tota vegada que  
 
a) la persona sotasignada té la condició de        mare, pare o tutora d’un o més alumnes 
destinataris de la formació reglada o , i   d’alumna/e de l’ESCOLA GOAR 
b) té plena capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil. 
c) s’obliga a desemborsar l’aportació obligatòria a capital social per import de deu (10) euros 
(10,00 €) i desemborsar-la al seu ingrés. En efectiu a la secretaria del col·legi o bé per 
transferència bancària al compte de la cooperativa en la entitat: 

 Banc Sabadell ES41-0081-0317-5200-0139-5943 
 (entregar justificant i sol·licitud a secretaria). 
d) no ha estat expulsada prèviament de la Cooperativa ni ha estat donat de baixa no 
justificada, en els cinc anys immediatament anteriors a la sol·licitud d’ingrés. 
 
Aquesta sol·licitud es formula per escrit adreçat al Consell Rector a la persona que ocupa 
la seva Presidència, d’acord amb l’article 5.2 dels Estatus socials  
 

Signatura 
 
 
 
 

A Viladecans, el dia ____________________________________ 



 
 
 
 
 

 
Tanmateix, la  persona sotasignada declara:  
 

(i) Estar assabentada del contingut dels Estatuts socials de la COOPERATIVA DE CONSUM 
DE L’ESCOLA GOAR, SCCL, els quals accepta als efectes oportuns;  

(ii) Que la sotasignada als efectes d’allò previst a l’article 25 dels Estatuts socials de la 
Cooperativa subscriurà almenys una (1) participació social, obligant-se a desemborsar-
la íntegrament en el moment del seu ingrés  

(iii) Estar assabentada que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el 
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades  i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, que el responsable del tractament d’aquestes 
dades es COOPERATIVA DE CONSUM D’ESCOLA GOAR, SCCL, amb CIF F67268979  i 
domicili al c./ Circumval·lació, número 50 , 08840 de Viladecans. 

(iv) Que les dades personals que es faciliten en aquest formulari obraran en el poder de la 
Cooperativa, i que han estat obtingudes amb motiu de l’alta tramitada per la persona 
sol·licitant a la Cooperativa. En cap cas, aquestes dades no seran cedides a terceres 
persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada. 

(v) Que aquestes dades seran utilitzades per la Cooperativa tant per remetre la informació 
societària de la Cooperativa (convocatòries a l’Assemblea General i altres òrgans dels 
quals en formis part o qualsevol altre acte social organitzat per la Cooperativa) com per 
tramitar tot el procés d’adquisició de béns i serveis i remetre informació relativa a tot 
tipus d’ofertes o promocions, i en general, tot tipus d’informació comercial realitzada 
per la Cooperativa. 

(vi)  Així mateix, i al marge dels drets com a persona sòcia de la Cooperativa, la persona 
sotasignada és informada de que disposa dels drets reconeguts en la legislació de 
protecció de dades, especialment, el dret a ser informada, dret d’accés, dret de 
rectificació, dret de supressió (oblit), dret d’oposició, dret de limitació i dret a la 
portabilitat. 

(vii) Que la persona sotasignada pot consultar tota la informació relacionada amb la política 
de privacitat i compliment de la normativa vigent a la següent adreça de correu 
electrònic: info@coop.escolagoar.cat o a traves de l’adreça de la COOPERATIVA DE 
CONSUM D’ESCOLA GOAR, SCCL,. 

(viii) Que la persona sotasignada autoritza expressament el tractament de les seves dades i 
tot tipus de comunicacions per part de la cooperativa, en especial i expressament totes 
les derivades de la serva condició de persona sòcia, incloent les relatives als serveis que 
presta la cooperativa 

(ix) Que la persona sotasignada autoritza expressament la cessió de les dades facilitades 
mitjançant aquest formulari a ESCOLA GOAR, SL i a la cooperativa CREIXEN EDUCACIÓ, 
SCCL amb al finalitat que puguin tractar-les i efectuar comunicacions relacionades amb 
l’activitat cooperativitzada de consum o amb l’activitat acadèmica i escolar de l’alumne 
que s’identifica en aquesta sol·licitud. 
 

ACCEPTO 
 

Signatura 
 
 
 

  


