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BOUKHALFA MOHAMED
AVD. PLA D'URGELL, 6
25265-CASTELLNOU DE SEANA
Ivars d’Urgell, 26 de maig de 2016
1.CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
Benvolguts socis, ens plau convocar-vos a l’Assemblea general ordinària de la
Cooperativa del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, que tindrà lloc el
diumenge 19 de juny de 2016, al domicili social de l’entitat plaça Bisbe Coll, 9
d’Ivars d’Urgell, a 2/4 d’11 del matí en primera convocatòria, i a les 11 en segona
amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura de l’acta de la sessió anterior i designació de dos interventors per a la signatura de l’acta
de la present sessió.
2. Informe dels Interventors de Comptes sobre la memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys.
Lectura de l’informe d’Auditoria dels comptes anuals de l’entitat.

3. Pròrroga del vigent contracte d’auditoria de comptes o, si s’escau, nomenament d’un nou auditor.
4. Examen de la gestió social i aprovació dels comptes anuals.
5. Aprovació, si s’escau, d’admissions de finançament voluntari pels socis, instrumentada en pagarés.
6. Aprovació del pla economicofinancer sobre l’activitat de la Secció de Crèdit (art. 2 Decret
49/2014 que modifica Decret 280/2003 sobre regulació de seccions de crèdit):
a) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb la pròpia cooperativa.
b) Percentatge màxim de passiu destinat a operacions actives amb socis i collaboradors.
c) Percentatge mínim de disponibilitats líquides i de liquiditat reforçada.
d) Criteris i classificació d’inversions financeres de la Secció de Crèdit.
e) Percentatge màxim d’actius de la Secció de Crèdit objecte d’aportació en garantia o
pignoració.

7. Fixació de les línies bàsiques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.
8. Política general de la Cooperativa i seguiment del Pla Estratègic pel període 2013-2018.
9. Renovació parcial estatutària dels membres del Consell Rector.
10.Torn obert de paraules.
A la cloenda hi assistirà el Sr. Delfí Robinat, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega.
Notes:

a) D’acord amb l’art. 24.d. de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya, els socis tindran a la seva
disposició a les oficines de la cooperativa, la documentació social i comptable referent a l’exercici
2015, i que preveu l’article esmentat.
b) Els membres del Consell Rector que cessen per haver complert el període reglamentari són: Eduard
Cau Barrufet, interventor de comptes i els vocals Albert Eroles Figuera i Jordi Segura Sarlé.
c) Com és habitual, el Consell Rector presenta una relació de candidats per a la renovació dels seus
membres. En el supòsit que algun soci/sòcia desitgi ser inclòs en aquesta relació, ho haurà de
manifestar abans del dia 10 de juny.
Al finalitzar l’Assemblea s’oferirà un refrigeri per a tots els assistents.
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2. COMUNICACIÓ MOVIMENTS DE BOVÍ
Des de l’Àrea de Boví es recorda la necessitat de comunicar qualsevol alta o
baixa de bestiar boví al serveis del DARP,, com a màxim 7 dies naturals
després del moviment, per tal que no sigui penalitzada la prima d’ajuda a
l’engreix (antiga prima de sacrifici). Per aquest motiu, en el cas que la
comunicació vulgui tramitar-se
tramitar se a través dels serveis tècnics de la cooperativa,
cooperativa ÉS MOLT
IMPORTANT que es notifiqui el moviment
moviment amb la major brevetat possible
pos
per tal de no
esgotar el límit dels 7 dies.
3. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE BLAT 2015/2016
201
S’informa que el preu resultant de l’escandall de la darrera campanya ha
estat de 189,60 €/tona.. A més, als socis que no van rebre cap bestreta, se’ls
aplicarà
à el 31/05/2016
31/05/201 una bonificació de 3,37 €/tona.
€/tona Alhora, es recorda a
tots els socis l’obligatorietat
l’
en matèria fiscal de signar les liquidacions,
liquidacions per
la qual cosa els hi preguem
m que, una vegada iniciat el període de liquidació, passin per les
oficines de la Cooperativa per signar-les
signar les i recollir la còpia corresponent.
4. PROMOCIÓ DE FESTA MAJOR AL SUPERMERCAT
Coincidint amb la Festa Major d’Ivars el supermercat de la cooperativa
cooperativ durà a
terme una campanya promocional els propers dies 2, 3 i 4 de juny de 2016.
2016
Així, per una compra mínima de 10 euros s’obsequiarà amb una bossa de
compra reutilitzable estampada amb el logotip de l’ANY del CENTENARI.
5.. CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG DEL CENTENARI
Cooperativa d’Ivars agraeix la collaboració de tots els participants
a la Donació de Sang, en que van haverhaver-hi 87 donacions i 8
oferiments. S’és conscient que el servei que s’oferí no pogué
oferiments.
atendre totes les donacions, i el moment d’espera fou massa llarg,
fet que suposà que unes 25 persones més desistissin
desisti
de la donació. Per això, demanem
disculpes a tots aquells que no pogueren fer la donació,
donació, tot i que en el global considerem
complert l’objectiu de 100 anys: 100 donacions.
donacions

L’ESPAI DEL
DE CENTENARI
ACTE DE CLOENDA DEL CENTENARI

Cooperativa d’Ivars expressa el seu agraïment a tots aquells socis, veïns,
collectius i particulars que amb la seva implicació i motivació van fer
possible l’Acte de Cloenda de l’ANY del CENTENARI el passat dissabte 21 de
maig. Els 2.500 assistents a l’acte van poder gaudir dels diferents espais i
activitats que s’havien organitzat per a l’ocasió, i que des de diferents
sectors d’opinió
’opinió es valoren com a èxit i bona capacitat d’atenció per a tots
els visitants. Podeu veure un recull d’imatges de la jornada a www.coopivars.coop.
www.coopivars.coop
EL CONSELL RECTOR

