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1. CELEBRACIÓ ASSEMBLEA ANUAL
El passat 19 de juny es celebrà l’Assemblea General, que es
desenvolupà amb important participació de socis,
socis tot aprovant els
diferents punts de l’ordre del dia. Se’n destaca l’unanimitat
l’
respecte
el balanç,
balanç els comptes anuals 2015 i el pla econòmic i financer.
financer
L’Assemblea també va ratificar l’adhesió
l’
al Decret Llei 2/2016 per la
creació del

Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit

atenent que,
que en base als criteris de solidaritat i intercooperació es
constitueix com una eina que millora la garantia dels dipòsits de la
secció El president de la Cambra de Tàrrega, Sr. Delfí Robinat, va
secció.
presidir la cloenda tot posant de manifest els lligams històrics entre
la cambra i la cooperativa,, entitats les dues centenàries.
2. CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL RECTOR
Després
esprés de l’Assemblea General de Socis, celebrada el passat 19
1 de juny, es va constituir
co
el
nou Consell Rector en la sessió del dia 21 de juliol, quedant composat de la següent manera:
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer

Interventors de
Comptes

Josep Coll Reig

Rossend Saltiveri Puig
(Cataró, SL)

Jaume Abellana Riera
(Premier Pigs, SL)
Jordi Rubiol Gorgues
Josep Maria Clos Pijuan
Josep M. Carrelé Montoy
(SAT 5749 Cod. Urgell)
Josep R. Gabàs Queralt
(Pulpas y Alimentos, SL)
Ricard Josep Gòdia Companys
(Ganados Godia, SCP)

Ramon Armengol Torrent
(Cercle Tancat, SL)
Vocals

Antoni Mota Noró
Josep Gelonch Bosch
(Les Garrigues, SCP)
Albert Eroles Figuera
(Ramaderies Eroles, SL)
Jordi Segura Sarlé

3. DVD COMMEMORATIU DEL CENTENARI
S’informa que ja està disponible a les nostres oficines d’Ivars, La
Fuliola, Castellserà i Torregrossa,
Torregrossa, el DVD commemoratiu de l’ANY del
CENTENARI que inclou també el resum de l’Acte
Acte de Cloenda del passat
21 de maig. Tots els socis que ho desitgin poden passar a recollir-ne
recollir
un
exemplar. Des d’aquestes línies agraïm la participació a tots aquells que
ho han fet possible, i en especial als responsables de la seva producció
pel seu treball i bon fer.
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4. ÚLTIM TRAM OBRES DE MILLORA INSTALLACIONS D’IVARS

Després que en el passat mes de maig el nou edifici de bàscula i control de qualitat del
centre d’Ivars, disposés ja de la part estructural finalitzada, en les darreres setmanes s’ha
procedit a la installació de serveis i separacions interiors i també a l’acabat de la façana.
De forma immediata es preveu abordar els acabats interiors perquè l’edifici pugui entrar en
funcionament abans de la campanya de panís. Per altra banda, les tres noves sitges de
cereal ja s’han posat en marxa en l’última campanya d’ordi i blat, suposant una millora pel
que fa a la capacitat de recepció i qualitat d’emmagatzematge.
5. SECCIÓ DE CRÈDIT. NOUS TIPUS D’INTERÈS
Per tal d’adequar els tipus d’interès a la situació actual de mercat, el finançament per les
pòlisses de crèdit i el dels comptes agraris i finançament de pinso baixen tots un 0,75 %. En
quant als dipòsits i pagarés, els interessos seran els següents:
Dipòsits
Tipus de compte

Titulars habituals

Nous titulars

Liquidació
interessos

Vigència

Cte. Ct. / A la vista

0,10 %

0,10 %

Trimestral

A partir 01.08.2016

Termini 6 mesos

0,50 %

0,25 %

Mensual

Noves imposicions

Termini 12 mesos

1,50%

1,00 %

Mensual

Noves imposicions

Pagarés d’empresa

Emissió 816091. Pagarés a 1 any. Data d’emissió 15/09/16. Data de venciment 15/09/17.
Valor nominal 1.500 €. Valor efectiu 1.526,25 €. Interès 1,75 %. Liquidació anual al venciment.
Emissió 816092. Pagarés a 2 anys. Data d’emissió 15/09/16. Data de venciment 15/09/18.
Valor nominal 1.500 €.Valor efectiu 1.567,50 €. Interès 2,25 %. 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. ASSESSORAMENT SECCIÓ AGRÀRIA: FITXES DE REG
Des de la Secció Agrària de la cooperativa i coincidint amb la
campanya del cereal d’estiu s’ha posat en marxa una nova eina
d’assessorament per a l’agricultor. Es tracta de la publicació
periòdica d’una proposta de reg per a la setmana en curs, i que
també engloba dades climàtiques i de previsió meteorològica.
Enguany s’ha iniciat l’assessorament en panís al ser el cultiu de reg
més significatiu. Podeu accedir a la consulta de les fitxes a través de
www.coopivars.coop, en l’apartat Seccions i Serveis → Agrària i dins
d’aquí MÉS INFORMACIÓ → Fitxes de reg. Igualment us recordem que
a través d’aquest mateix accés podeu consultar les circulars de la secció agrícola dins de →
Circulars i Informatius, que sobre recomanacions de tractaments i altres temes d’interès
per al sector es van publicant.
EL CONSELL RECTOR

