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Ivars d’Urgell, 20 de juny de 2019
El Consell Rector reunit el passat 13 de juny va aprovar entre altres els següents punts:

1. CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE BLAT 2019/2020
1.1. MÀQUINES RECOL·LECTORES
A) Els socis interessats en recol·lectar el blat amb les màquines

llogades per la Cooperativa, poden passar a apuntar-se abans del 6
de juliol, facilitant la relació de finques i la seva superfície. A la
secció agrícola d’Ivars atendrà el Sr. Josep M. Armengol, a la
bàscula de La Fuliola, la Sra. Teresa Capdevila i a les oficines de
Castellserà, el Sr. Jaume Fité.
B) L'inici de la campanya s’avisarà oportunament.
C) La Cooperativa designa responsable de campanya al
Sr. Jaume Pané, al qual es cursarà qualsevol suggeriment o
reclamació relacionada amb les recol·lectores en un termini màxim de 48 hores.
D) Els dies, horaris i condicions de recepció del blat durant la campanya s’exposaran a les bàscules
de cadascun dels centres. Es recepcionarà blat a Ivars, Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.

1.2. COMPRA DE BLAT ALS SOCIS
La Cooperativa ofereix dues modalitats de compra de blat: a l’escandall i a preu del dia.

1.2.1. A l’escandall
Un cop lliurat el blat, la Cooperativa realitzarà el dia 16 d’agost, un
avançament a compte de 175 €/tona. En funció del règim fiscal de
cada agricultor, s’aplicarà l'IVA i la retenció corresponents. El qui
no disposi de la quantitat a compte, rebrà una bonificació de 0,25
€/tona i mes. En data 31-5-2020 s’abonarà la diferència entre el
preu de campanya i l’avançament a compte. El preu de campanya
serà funció de la mitjana ponderada de les vendes realitzades. El
preu final esmentat es referirà al cereal posat a les dependències
de la Cooperativa, la qual no estarà obligada a comprar el blat dels socis fora del període de collita.

1.2.2. A preu del dia
Quan comenci la campanya, també hi haurà l’opció de lliurar el blat a preu del dia, que podrà variar a
l’alça o a la baixa segons el preu de mercat vigent. Qui esculli aquesta opció haurà de signar la
conformitat a l’albarà d’entrega. El pagament d’aquesta modalitat s’efectuarà a partir del 16 d’agost
i els que no vulguin disposar d’aquest import se’ls hi bonificarà en 0,25 €/tona i mes, fins la data
límit del 31-5-2020.
Notes: Als que no demanin expressament el blat a preu del dia, o no signin l’albarà d’entrega, se’ls hi
aplicarà per defecte el preu a l’escandall. Totes les varietats de blat es liquidaran al mateix preu.

2. AGRAÏMENT DONANTS DE SANG
El Banc de Sang i Cooperativa d’Ivars, agraeixen la participació a les 41 persones, que el passat 30
de maig acudiren a l’Aula Oberta de la cooperativa per a fer la corresponent donació de sang.
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3. NORMATIVA PANÍS SEGONA COLLITA - PASTONE
S’informa que per a poder entregar panís amb alt nivell
d’humitat tipus pastone als centres operatius de la
cooperativa en la campanya 2019 són condicions obligatòries:
1. Notificar la corresponent previsió de collita al responsable
comercial Sr. Eliseu Isla (617 45 75 82), en el període del 15
al 26 de juliol de 2019.
2. Indicar en el moment de la notificació la següent
informació: data de sembra, cicle i varietat, ubicació de les
finques (polígon i parcel·la) i previsió de producció.
3. Disposar de la condició de soci i complir els requeriments de qualitat del producte que
indiquin els tècnics de la cooperativa amb anterioritat a la collita.
Degut a les necessitats especials i operatives del pastone, el seguiment d’aquestes condicions
serà obligatori per a la seva recepció. En cas de no procedir així, Cooperativa d’Ivars no estarà
obligada a acceptar el producte.

4. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2018/2019
A) El preu resultant del panís a l’escandall de la campanya 2018-2019 ha
estat de 180,00 €/tona. B) El soci que cobri el panís el dia 30 de juny
de 2019 (data final de campanya), tindrà una bonificació de 0,25
€/tona i mes, a partir dels 30 dies de l’entrega, així per un panís lliurat
el 13-11-2018 (data mitjana d’entrada del panís) cobrarà 1,66 € de
bonificació, i per tant el preu final serà 181,66 €/tona amb bonificació
inclosa. C) Recordem a tots els socis l’obligatorietat en matèria fiscal
de signar les liquidacions, per la qual cosa els hi preguem que, una vegada iniciat el període de
liquidació, passin per les oficines de la Cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

5. ÈXIT D’ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
El passat 16 de juny es celebrà l’Assemblea General amb la participació
de més de 220 socis i col·laboradors, i l’aprovació per unanimitat dels
punts de l’ordre del dia. Es constatà l’impuls del projecte social i
econòmic, a través d’alguns indicadors de l’exercici 2018: 2.302 socis,
173 M de facturació, 1,10 M de resultat (+5% anual) i 2,90 M de CashFlow (+16% anual). També es presentaren les dades productives més
destacades: 302.338 t de pinso (+5% anual); comercialització ramadera:
567.817 porcs (+24% des de 2013), 35.239 vedells (+87% des de 2013); i
86.916 t de cereals entrats (+60% des de 2013). En l’àmbit dels
reptes de futur, el director general, Antoni Pané, va prioritzar els
aspectes mediambientals i les dejeccions ramaderes, l’increment de la
competitivitat i la modernització dels regs. Finalment, van ser
reelegits com a membres del Consell Rector Jaume Abellana Riera
(Premier Pigs, SL) i Josep Ramon Gabàs Queralt (Pulpas y Alimentos,
SL). Per altra banda, Pau Salse Bernadó (Agropecuària Montgai, SL) va
ser escollit com a nou integrant del Consell en substitució de Jordi
Rubiol Gorgues, que no optava a la reelecció. A ells i a tot el col·lectiu
de socis, el president Josep Coll, va agraïr el seu compromís cap el
projecte cooperatiu. A la cloenda assistí el president de la Societat
Ateneu de Tàrrega i soci de la cooperativa, Antoni Tàcies, en motiu del centenari de l’associació,
el qual va manifestar la importància de les entitats centenàries en la cohesió social del territori.
EL CONSELL RECTOR

