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BARIOS ORTIZ, JOAN
AVDA. NAVARRA, 5
25006-LLEIDA
Ivars d’Urgell, 4 de setembre 2015
El Consell Rector, en la sessió ordinària del 3 de setembre, va acordar les següents condicions:
1.- CONDICIONS DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2015/2016
1.1.- MÀQUINES RECOLLECTORES. INICI DE CAMPANYA
1.1.1.- Els socis que estiguin interessats en recollectar el panís amb màquines llogades per la
Cooperativa, poden passar a facilitar la relació de les finques, especificant la superfície i el camí
d’accés abans del dia 25 de setembre. L’inici de campanya s’anunciarà oportunament en el tauler
d’anuncis de cada centre.
1.1.2.- La Cooperativa designa responsables de campanya els senyors Rafel Pina (Ivars), Jaume Pané
(La Fuliola) i Jaume Fité (Castellserà), als quals es cursarà qualsevol suggeriment o reclamació
relacionada amb les màquines recollectores, 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. 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 installacions d’Ivars, La Fuliola i
Castellserà. També s’acceptarà panís dels socis a la fàbrica de
Torregrossa si no supera el 19 % d’humitat(*); en cas de 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 a aquestes condicions qui tingui la condició de soci amb anterioritat al Consell
Rector de 3 de setembre de 2015, en la que es va acordar la no admissió de nous socis per lliurar
l’esmentat cereal en aquesta campanya. 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, i pot vendre’l a
fora si ho considera convenient.
1.3.2.- Modalitats de compra:
A) A l’escandall. Una vegada lliurat el panís, la Cooperativa realitzarà
als 30 dies una bestreta o pagament a compte de 150 €/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 0,35 €/tona i mes. La liquidació definitiva es farà el dia
30 de juny de 2016. 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(*), La Fuliola o Castellserà.
B) 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, 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 import se l’hi bonificarà en 0,35 €/tona i mes, fins la data límit del 30
de juny de 2016.
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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.
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 podrá 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. INFORMACIÓ CURSOS APLICADORS FITOSANITARIS I BIOCIDES
Es comunica a totes les persones que s’hagin inscrit per als cursos d’aplicadors de fitosanitaris i
biocides, que a dia d’avui, encara s’està a l’espera de rebre la resolució de les subvencions dels
cursos per a les properes setmanes de tardor i d’hivern. Tan bon punt es tingui la confirmació dels
mateixos ens posarem en contacte amb els interessats per informar-los dels tràmits a fer i dies de
realització. D’altra banda, per a nous socis que estiguin interessats poden inscriure’s, contactant amb
Ramon Jounou (973580000), i els grups s’aniran formant seguint el rigorós ordre d’inscripció.
3. INICI PRODUCCIÓ PANÍS PASTONE
S’informa que el dia 1 de setembre Cooperativa d’Ivars va iniciar la
producció de panís pastone, i que al llarg d’aquest mes de setembre
s’aniran realitzant recolleccions per garantir l’abastiment d’aquest
producte en la producció de pinsos de les fàbriques. Recordem també que
si encara hi ha algun interessat en entregar aquest tipus de producte a la
cooperativa és obligatori prèviament contactar amb el responsable de
comercialització Eliseu Isla (617457582).
4. RESULTATS TÈCNICS EN PORCÍ
Els resultats obtinguts en el grup de treball ISAGRI i les dades analitzades per SIP Consultors a partir
dels ramaders de porcí de Cooperativa d’Ivars, confirmen els resultats excellents que els pinsos de la
cooperativa estan aconseguint en els àmbits de l’Índex de Conversió i el Guany Mig Diari. En números
tancats del primer semestre de 2015, les millores superen encara els resultats ja històrics aconseguits
al llarg de 2014, gràcies als canvis tecnològics introduïts a la fàbrica, a les millores en el control de
qualitat i a les noves matèries primeres utilitzades.
5. COMERCIALITZACIÓ DE BIOMASSA
S’anuncia que aquest proper mes de setembre el servei de
venta de biomassa incorporarà el nou producte “estella
forestal”. Igualment es recorda que el passat mes d’agost
també va incorporar-se el “pinyol de préssec” a la
corresponent tarifa de preus. Animem a seguir les novetats en
la tarifa a www.coopivars.coop. Per altra banda poden fer-se les comandes i sollicitar més informació
al centre de la cooperativa a Castellserà o al número 973 610 047.
6. VENTA LOTERIA “LA GROSSA” AL SUPERMERCAT
Tots els interessats a adquirir algun butlleta del sorteig de loteria de “La Grossa”
amb els números que ven Cooperativa d’Ivars poden passar a comprar-ne les que
desitgin al supermercat de la Cooperativa. Més endavant s’informarà dels números
del sorteig de Nadal.

EL CONSELL RECTOR

