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ACOSTA LAPEÑA, IGNACIO
CAMI D'AIXERA, S/N
25737-CUBELLS
Ivars d’Urgell, 20 de juny de 2016
El Consell Rector, reunit el passat 16 de juny, va aprovar, entre altres els següents punts:

1. CAMPANYA DE BLAT 2016/2017
1.1. MÀQUINES RECOLLECTORES
A) Els socis que estiguin interessats en recollectar el blat amb les màquines
llogades per la Cooperativa, poden passar a apuntar-se abans del 30 de juny,
facilitant la relació de les 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 responsables de campanya als senyors Rafael Pina (Ivars) i Jaume Pané (La
Fuliola - Castellserà). Qualsevol suggeriment o reclamació relacionada amb les recollectores es cursarà
en un termini màxim de 48 hores.
D) Els dies i l’horari de recepció de blat durant la campanya s’exposaran oportunament a les bàscules.
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 165 €/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 0,35 €/tona i mes. En data 31 de
maig de 2017 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, el qual 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 en aquesta modalitat s’efectuarà a partir del 16 d’agost i els que no
vulguin disposar d’aquest import se’ls hi bonificarà en 0,35 €/tona i mes, fins la
data límit del 31 de maig de 2017.
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 de l’escandall. Totes les varietats de blat es liquidaran al mateix preu.
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2. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2015/2016
A) El preu resultant del panís a l’escandall de la campanya 2015-2016

ha estat de 173,50 €/tona. B) El soci que cobri el panís el dia 30 de
juny de 2016 (data final de campanya), tindrà una bonificació de 0,35
€/tona i mes, a partir dels 30 dies de l’entrega, així per un panís
lliurat el 22-10-2015 (data mitjana d’entrada del panís) cobrarà 2,59 €
de bonificació, i per tant el preu final serà 176,09 €/tona amb
bonificació inclosa. 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.
3. NORMATIVA PANÍS SEGONA COLLITA
Es notifica que per tal de poder entregar panís amb alt nivell d’humitat
tipus pastone en la campanya 2016 és condició obligatòria la
notificació al responsable de comercialització Eliseu Isla (617457582),
en el període de l’11 al 22 de juliol de 2016, igualment que complir la
condició de soci. Degut a les necessitats especials i operatives del
pastone, haver-se inscrit al llistat de previsió serà obligatori per a la seva recepció. En cas
de no procedir així, Cooperativa d’Ivars no estarà obligada a acceptar el producte.
4. JORNADES TÈCNIQUES RAMADERES
Durant el passat mes de maig van celebrar-se dues jornades tècniques a
les quals van assistir uns 250 ramaders. La primera va ser la XV Jornada
del Boví de Carn (5 de maig), en la qual es van valorar les implicacions
pràctiques de la granja experimental de Montsuà i també va fer-se una
taula rodona que analitzà l’actualitat amb diferents socis representatius
del sector. La segona va ser la Jornada Tècnica del Porcí (26 de maig),
que comptà amb la intervenció del director general d’ANGROGAPOR, i
també una ponència sobre el maneig de truges hiperprolífiques. La bona
assistència demostra la vitalitat dels sectors boví i porcí i l’interès dels
ramaders per tirar endavant i millorar les seves explotacions.
5. SECCIÓ DE CRÈDIT. PAGARÉS D’EMPRESA
Emissió 815061. Pagarés a 1 any. Data d’emissió 30/06/16. Data de venciment 30/06/17. Valor
nominal 1.500 €. Valor efectiu 1.537,50 €. Interès 2,50 %.Liquidació anual al venciment.
Emissió 815062. Pagarés a 2 anys. Data d’emissió 30/06/16. Data de venciment 30/06/18. Valor
nominal 1.500 €.Valor efectiu 1.590,00 €. Interès 3,00 %. Liquidació bianual al venciment.
Emissions limitades. Els socis i collaboradors que vulgueu renovar els pagarés, reinvertir els
interessos o ampliar-los, tindreu prioritat sobre els nous subscriptors.

6. PROMOCIÓ AL SUPERMERCAT
Els passats dies 2, 3 i 4 de juny va dur-se a terme una promoció al
supermercat de la cooperativa, tot coincidint amb la Festa Major
d’Ivars d’Urgell. Durant els tres dies que durà la campanya s’entregaren
un total de 300 bosses de compra reutilitzables. Confiem que tal com
anunciàvem al cartell promocional aquesta hagi estat una bona
iniciativa per tal de fer territori, cooperativa i supermercat.
EL CONSELL RECTOR

