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1. CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2016/2017
1.1.

MÀQUINES RECOL·LECTORES. INICI DE CAMPANYA
1.1.1. Els socis que estiguin interessats en recol·lectar el panís amb
1.1.1.-

màquines llogades per la Cooperativa, poden passar a facilitar la
relació de les finques,
finques, especificant la superfície i el camí d’accés
abans del dia 19 de setembre. Els atendran: Sr. Ruben Serrano
(Secció agrícola - Ivars),
), Sra. Teresa Capdevila (Bàscula La Fuliola) i
Sr. Jaume Fité (Oficines Castellserà). L’inici de campanya
s’anunciarà oportunament en el tauler d’anuncis de cada centre.
1.1.2.- La Cooperativa designa responsable de campanya al Sr. Jaume Pané, al qual es
cursarà qualsevol suggeriment o reclamació relacionada amb les màquines recol·lectores, en
un termini màxim de 48 hores.
1.2. HORARI I LLOC DE RECEPCIÓ DE PANÍS

L’horari de recepció de la campanya serà, de dilluns a dissabte, de 2/4
de 9 del matí a 2/4 de 9 de la tarda.
tarda. Els festius no es recepcionarà
panís. Una vegada s’hagi acabat la campanya de la Cooperativa, l’horari
de recepció serà l'habitual de treball de l’entitat. La recepció es
realitzarà únicament a les instal·lacions d’Ivars,
d’Ivars, La Fuliola i Castellserà.
Castellserà
També s’acceptarà panís dels socis a la fàbrica de Torregrossa si no supera el 19 %
d’humitat(*);; en cas de superar-lo
superar lo se’ls hi descomptarà el cost del transport a Ivars.
1.3. COMPRA DE PANÍS ALS SOCIS PRODUCTORS
1.3.1. Consideració prèvia:

Només podrà acollir-se
se a aquestes condicions qui tingui la condició de soci amb anterioritat al
Consell Rector de 1 de setembre de 2016.
2016 El soci haurà de ser el productor del panís lliurat
a la cooperativa. Per altra banda, el soci no està obligat a lliurar el panís a la Cooperativa.
Cooperativa
1.3.2. Modalitats de compra:
A L’ESCANDALL. Una vegada lliurat el panís, la Cooperativa realitzarà als 30 dies una bestreta

o pagament a compte de 160 €/tona.. Aquest import es podrà modificar si les condicions de
mercat ho fan aconsellable. Qui no desitgi disposar de la bestreta rebrà una
u bonificació de
0,25 €/tona i mes.. La liquidació definitiva es farà el dia 30 de juny de 2017.
2017 El preu final de
campanya serà el que resulti de la mitjana ponderada de les vendes realitzades i es referirà
al cereal posat a les dependències de la Cooperativa
Cooperativa a Ivars d’Urgell, Torregrossa(*),
Torregrossa
La
Fuliola o Castellserà.
A PREU DEL DIA. Es liquidarà al preu del dia d’entrega del panís, que podrà variar a l’alça o a
la baixa en funció del preu de mercat vigent,
vigent sent necessari signar la conformitat a l’albarà
d’entrega.. El que no demani expressament vendre el panís al preu del dia, o no signi l’albarà,
se li aplicarà per defecte el preu a l’escandall.. El pagament en la modalitat a preu del dia
s’efectuarà als 30 dies de l’entrega i qui no vulgui disposar d’aquest
d’aquest import se l’hi bonificarà
en 0,25 €/tona i mes,, fins la data límit del 30 de juny de 2017.
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1.3.3. Equivalència d’humitat i costos. En ambdues modalitats, tant a l’escandall com a preu

del dia,, s’aplicarà l’equivalència d’humitat corresponent, així com el cost d’assecatge que
s’especifica en el tauler d’anuncis de cada centre,
centre i segons les noves tarifes actualitzades.
actualitzades
1.3.4. Altres observacions. a) Abans de lliurar el panís amb una humitat superior al 26%, caldrà
notificar-ho.
ho. b) No s’admetrà panís que vingui amb remolcs condicionats per a l’alfals o no
aptes per a la descàrrega a les tremuges de l’assecador. c) Segons la normativa vigent, al
lliurar panís transgènic és obligatori notificar-ho
notificar ho i signar l’albarà corresponent.
Nota. Amb la finalitat d’evitar
ar acumulacions que distorsionin el procés normal d’admissió i consum a
fàbrica del cereal, la Cooperativa podrà interrompre temporalment l’admissió de panís quan les
circumstàncies ho aconsellin. Qualsevol canvi o modificació s’anunciarà oportunament als plafons
informatius de la Cooperativa.
2. NOU PERÍODE D’EXPLOTACIÓ FINCA PRAT DE BOLDÚ

El passat 28 de juliol es va firmar el contracte per a l’explotació
de la Finca Prat de Boldú, propietat del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya,
Catalunya i que n’adjudica la
seva gestió a Cooperativa d’Ivars per als propers 10 anys. El
compromís d’ambdues parts, és que la finca esdevingui una unitat
demostrativa,, tant amb l’experimentació de diferents sistemes
de reg,, que faciliten el projecte de la doble collita,, com en la posada en marxa d’una nova
granja experimental.. Igualment implica l’impuls d’un pla de formació i transferència
tecnològica en coordinació amb les escoles de capacitació agrària de la zona.
3. CURS DE PARANYER – GÀBIES EN CULTIUS

Per tal de donar compliment a la normativa en referència a la captura en
viu d’espècies depredadores,
depredadores, i la possibilitat d’usar mètodes autoritzats de
forma excepcional, és necessari l’acreditació
l’acreditació d’un curs de formació.
formació El cas
més habitual d’aquestes pràctiques
pràctiques al nostre territori és l’ús de gàbies
parany per a garses a les finques de cultiu. Per això, amb l’organització de
la Unió de Pagesos s’ha programat un Curs de Paranyer,, que es celebraria a partir del mes
de setembre amb una durada aproximada de 15 h, i a les instal·lacions d’Ivars d’Urgell. Els
interessats poden contactar amb els Serveis Tècnics de la cooperativa (Ramon Jounou).
4. VISITA EXPRESIDENT MAS

El passat 30 d’agost el M. Hble. Sr. Artur Mas va visitar
Cooperativa d’Ivars, en motiu d’una sessió de treball on van
assistir-hi
hi el Consell Rector, la Direcció, i representants del
Consistori Municipal, i on van tractar-se
se temes agropecuaris com
l’abastament de primeres matèries, la modernització del reg,
reg
la importància econòmica de la ramaderia i la creació del Fons
de Suport Financer a les seccions de crèdit.
crèdit
Ja que fou el M. Hble. Sr. Artur Mas, qui al maig del 2015 essent
president de la Generalitat inaugurà l’Any
Any del Centenari,
Centenari també
s’aprofità l’ocasió per presentar-li
li el resum
r
i el DVD
commemoratiu del Centenari. L’acte finalitzà amb la visita al
nou edifici de bàscula i control de qualitat,
qualitat pendent només dels
últims tancaments i l’equipament interior, obra projectada i
executada en la línia de millorar el compromís cooperatiu
coopera
i el
servei cap als socis.
EL CONSELL RECTOR

