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 La Resolució estableix mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 aplicables al
territori de Catalunya, derogant les Resolucions SLT/1429/2020, de 18 de juny,
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, SLT/2782/2020, de 19 d'agost i deixen sense
efecte, en tot allò que s’hi oposin, les mesures de restricció específiques que
estiguin vigents en àmbits territorials inferiors.

 Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres, com la
Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost i són aplicables a totes les persones que
es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol
activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat
a Catalunya.



 Aplicable a tot el territori de l’Estat des de la seva publicació el diumenge 25
d’octubre de 2020, el seu article limita la permanència de grups de persones en
espais públics i privats, tant tancats com a l’aire lliure, al nombre màxim de sis
persones, amb les corresponents excepcions per als establiments oberts al públic.
La limitació no inclou les activitat laborals ni institucionals ni aquelles per les
quals s’estableixin mesures específiques.

 El DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries
en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d'alarma davant la
situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, en el seu únic article,
faculta la consellera de Salut i el conseller d’Interior, en la seva condició
d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc, per tal que adoptin les resolucions per fer efectives les mesures que siguin
necessàries durant la declaració de l’estat d’alarma al territori de Catalunya.



La Resolució SLT/2546/2020, com el Real Decreto 926/2020,

 també limita les reunions a sis persones, excloent les activitats següents: laborals,
de culte, actes religiosos i cerimònies civils, transport públic, docents, lleure
infantil i juvenil, intervenció socioeducativa, activitats esportives federades, les
culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables,
biblioteques, arxius, museus i monuments, les reunions en exercici del dret de
manifestació i de participació política.

 La mesura onzena declara suspesa la celebració presencial de congressos,
convencions, fires comercials i festes majors, categoria, la de congressos o
convencions professionals o empresarials en les que hom podia enquibir les
assemblees. Aquestes activitats eren permeses a la Resolució SLT/1429/2020, de
18 de juny, ara derogada, i en regulava l’aforament. Si considerem, però, que es
tracta d’un acte cultura (mesura vuitena) han de tenir lloc amb seients
preassignats, aforament màxim del 50% i elaborant un pla de contingència.



 El Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, intitulat “de mesures complementàries en
matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19”, té per objectiu, expressament consignat a la seva Exposició de
motius, implementar mesures de caràcter econòmic, social, sanitari i
procedimentals que contribueixin a pal·liar els greus efectes generats per la
pandèmia.

 Les mesures de protecció de la salut de les persones, que poden suposar
restriccions dels drets de reunió i de circulació, afecten directament al
desenvolupament ordinari de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives.

 El Decret Llei dota les cooperatives de mecanismes i instruments que els permeti
superar les restriccions derivades de les mesures d'emergència sanitària i puguin
continuar un cop s'hagi aixecat l'estat d'alarma, per tal de conciliar el dret a la
salut de les persones, amb el dret a la participació de les persones sòcies a les
assemblees de les cooperatives, i els deures d’aquestes societats quant a
l’aprovació els comptes anuals i la seva publicitat.



 El Decret Llei permet que fins a 31 de desembre de 2020 les reunions de les
assemblees, els consells rectors i les comissions delegades puguin tenir lloc i
puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació
que permetin la participació a distància de les persones sòcies, encara que els
estatuts socials de les cooperatives no ho prevegin.

 El mitjà de participació a distància emprat ha de garantir en tot cas, la identificació
dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenció en les
deliberacions i l'emissió de vot.

 Els mitjans de participació a distància es poden emprar sempre que la cooperativa
i les persones sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les
garanties.

 Les reunions que se celebrin d’aquesta manera s’entenen que han tingut lloc al
domicili social de la cooperativa.



 En la convocatòria s’ha de fer constar les raons excepcionals que justifiquen els
mitjans virtuals, especificant de forma detallada com es durà a terme.

 El Consell Rector és responsable d’adoptar les mesures pertinents per tal que les
persones sòcies rebin la convocatòria i puguin participar a l'assemblea convocada.

 En l'acta de la sessió, a més de les circumstàncies habituals la secretaria ha de
deixar constància expressa que ha reconegut la identitat de tots els assistents.

 L'acta s'ha de remetre immediatament, com a màxim en els 3 dies següents a la
reunió, a les adreces de correu electrònic de cadascuna de les persones assistents.

 En la convocatòria s'ha de fer possible l'accés, d'ençà del moment en què es faci,
els documents relatius als punts de l’ordre del dia de la sessió.

 Es poden emprar mecanismes diferents als previstos al a Llei per a informar a les
persones sòcies vots dels quals en disposaran, en cas de vot ponderat.

 Les persones sòcies poden representar-ne un màxim de cinc més.



 Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, el termini per fer l'assemblea
ordinària es perllonga, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament
econòmic de les quals fos posterior al 14 de setembre de 2019 i anterior a
l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma.



 Com a mesura excepcional vigent fins al 31 de desembre del 2020, el Consell
Rector pot convocar assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima i màxima
que consideri pertinent, tenint en compte la urgència de l'acord que cal adoptar.

 És responsabilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents per tal que
les persones sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de
l'assemblea amb les garanties pertinents.

 A la convocatòria de la reunió de l'assemblea ha de fer constar la concurrència de
les raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació inferior o superior
a la que preveu l'article 44 de la Llei 12/2015.



 Excepcionalment i fins al 31 de desembre de 2020, les cooperatives que
constitueixin la seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats, no
estan obligades a celebrar abans les assembles preparatòries o de secció, encara
que llurs estatuts ho prevegin.

 S’ha de motivar en la convocatòria les raons per les quals no es poden fer les
assemblees preparatòries (de delegats) o de secció.

 Els delegats que esgotin el seu mandat a partir de la data de declaració de l'estat
d'alarma i dins de l'exercici 2020 s'entendran prorrogats fins al 31 de desembre
del 2020; queden prorrogats fins al 31 de desembre de 2020 els nomenaments de
delegats que s'hagin produït abans de la declaració de l'estat d'alarma; i en el cas
que s'hagués designat per una assemblea concreta un delegat o delegada, i
aquesta assemblea s'hagi ajornat en la forma legalment prevista amb motiu de
l'estat d'alarma, es considerarà vigent la designació fins al moment en què es faci
l'assemblea concreta per la qual va ésser designat o designada.



 Les assemblees generals convocades abans de la declaració de l'estat d'alarma que
havien de tenir lloc després d'aquesta declaració i que podien ser objecte
d'ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per a
qui les ha convocat, d'acord amb el Decret Llei 10/2020, de 27 de març, es
podran dur a terme dins el termini i conforme amb les normes establertes al
Decret Llei 19/2020.

 Les assemblees generals convocades per resoldre recursos sobre expedients
sancionadors que no s'haguessin pogut dur a terme per l'estat d'alarma, s'han de
convocar en el termini màxim de sis mesos des de la finalització d'aquest estat
d'alarma.



 Excepcionalment i fins al 31/12/2020, el Consell Rector i les comissions
delegades poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb l'article 312-7 del
CCC, encara que els estatuts de la cooperativa no ho prevegin, sempre que ho
decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys 2 membres.

 Als exclusius efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució
prevista a l'article 102.1.e de la Llei, no es prendrà en consideració per al còmput
del termini previst, l'exercici tancat en l'any en què s'ha declarat l'estat d'alarma.

 Les cooperatives que hagin tancat l’exercici econòmic després del 14/09/2019 i
abans de 20 de juny de 2020 poden legalitzar els llibres fins al 31/12/2020.

 Els càrrecs socials de les cooperatives i el mandat dels quals caduqui durant l'any
2020, s'entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui després de la
declaració de l'estat d'alarma que, en tot cas, s'ha de fer com a molt tard el
31/12/2020. En la certificació de l'acord del nomenament dels nous càrrecs s'ha
de fer constar aquesta circumstància.



 D’acord amb l’article 8, que estableix mesures concretes aplicables a les societats
cooperatives catalanes, es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la mesura
establerta a l'article 5.3 Decret llei 10/2020, de 27 de març pel qual s'adopten
mesures econòmiques, socials i administraves, per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, que, de forma
excepcional, autoritza el consell rector a acordar la suspensió total o parcial de
l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de
treball, o persones treballadores o d'una part d'aquestes quan es donin una sèrie
de requisits establerts a l'article 5.3 esmentat.




