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1. CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2017
201 / 2018
1.1 MÀQUINES RECOL·LECTORES. INICI DE CAMPANYA
1.1.1.- Els socis interessats en recol·lectar panís amb màquines llogades

per la Cooperativa, poden facilitar la relació de les finques,
finques especificant
la superfície i el camí d’accés abans del dia 25 de setembre. Els
atendran: Sr. Josep M. Armengol (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
ini 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
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
acollir se a aquestes condicions qui tingui la condició de
soci amb anterioritat al dia 8 de setembre de 2017.
201 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,
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 bonificació de
0,25 €/tona i mes. La liquidació definitiva es farà el dia 30 de juny de 2018.
201 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 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
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 import se l’hi bonificarà
en 0,25 €/tona i mes,, fins la data límit del 30 de juny de 2018.
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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, i segons les noves tarifes actualitzades.
1.3.4. Altres observacions. a) Abans de lliurar el panís amb una humitat superior al 26%, caldrà
notificar-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 i signar l’albarà corresponent.
Nota. Amb la finalitat d’evitar 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. CAMPANYA PASTONE

S’informa a tots els socis inscrits per a l’entrega de panís pastone, que tant bon punt avanci
la campanya, es contactarà amb ells per a planificar la corresponent recol·lecció.
3. INSPECCIÓ EQUIPS D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS

Atentent als requeriments rebuts per alguns socis respecte l’obligació
de passar la inspecció periòdica als equips d’aplicació de
fitosanitaris (Ordre ARP/372/2015), Cooperativa d’Ivars informa que
s’hi ha interessats, s’organitzarà una nova campanya d’inspecció en
el proper període de tardor-hivern. Poden fer-se les inscripcions a les
Oficines Tècniques d’Ivars o al 973 58 00 01 fins al 29 de setembre.
4. NOUS CURSOS APLICACIÓ BIOCIDES D’ÚS RAMADER i BENESTAR ANIMAL

Es recorda que per fer tractaments amb biocides a les granges es
necessita un curs d’aplicador (Ordre AAM 329/2014). En els darrers
mesos, alguns ramaders ja han rebut la formació a l’Aula Oberta de la
Cooperativa. Tot i així, a petició d’alguns socis, obrim nova inscripició
per al període de tardor-hivern. Igualment, el proper mes d’octubre es celebrarà un curs de
Benestar Animal en explotacions porcines, encara amb places disponibles. Els interessats
dirigiu-vos a les Oficines Tècniques d’Ivars (973580001) abans del 29 de setembre.
5. CAMPANYA AMETLLES 2017

S’informa que enguany Cooperativa d’Ivars recepcionarà la producció d’ametlles dels socis
que hi estiguin interessats. Per més informació podeu consultar-ho a la Secció Agrícola.
6. JORNADA BOVÍ DE CARN

El proper dijous 21 de setembre, es celebrarà la XVI Jornada de Boví
de Carn a Cooperativa d’Ivars. S’iniciarà a la Sala d’Actes a les 11 h,
on es realitzaran diferents exposicions tècniques, i tot seguit es
continuarà amb un recorregut per les noves instal·lacions del nou
edifici i laboratori de control de qualitat. Finalitzarem la jornada
amb una visita a la granja experimental de mamons, que ha posat en
marxa la cooperativa a la finca Inglada de la zona de Prat de Boldú. Per més informació i
inscripcions dirigiu-vos al telèfon 973 58 00 01.
7. DISTRIBUCIÓ RETORN COOPERATIU 2016

En compliment a l’acordat en l’Assemblea General de Socis del passat dia 18 de
juny, s’ha procedit a l’assignació de capital i al pagament del retorn
cooperatiu corresponent a l’exercici 2016. Durant aquests dies, s’ha adreçat als
socis beneficiaris l’assignació de retorn i la carta de pagament. Per qualsevol
aclariment al respecte poden adreçar-se als serveis d’administració i finances.
EL CONSELL RECTOR

