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1. CONDICIONS CAMPANYA DE BLAT 2021-2022
 Màquines recol·lectores. Els socis interessats en recol·lectar el
blat amb les màquines llogades per la Cooperativa, ja poden passar
a apuntar-se en els llocs habituals; a Ivars a la Secció Agrícola, on
els atendrà el Sr. Josep M. Armengol, a la bàscula de La Fuliola, la
Sra. Teresa Capdevila, i a les oficines de Castellserà, el Sr. Jaume
Utges. Caldrà facilitar la relació de finques i la seva superfície.
 L’inici de la campanya s’avisarà oportunament.
 La Cooperativa designa com a responsable de campanya al Sr.
Jaume Pané, al qual es cursarà qualsevol dubte, suggeriment o
reclamació relacionada amb la campanya i les recol·lectores.
 Els dies, horaris i condicions de recepció del blat, s’exposaran a
les bàscules de cada centre. Es recepcionarà blat a Ivars,
Torregrossa, La Fuliola i Castellserà.
2. COMPRA DE BLAT ALS SOCIS:
La Cooperativa ofereix dues modalitats de compra de blat: a l’escandall i a preu del dia.
A) A l’escandall:
Un cop lliurat el blat a la Cooperativa, es podrà sol·licitar a partir del dia 16
d’agost, un avançament a compte de 198€/tona. En funció del règim fiscal de
cada agricultor s’aplicaran l’IVA i la retenció corresponents. Qui no disposi
d’aquesta quantitat rebrà una bonificació de 0.17€/tona i mes.
En data 31-05-2022 s’abonarà la diferència entre preu de campanya i
l’avançament a compte realitzat. El preu de campanya es calcularà en funció
de la mitja ponderada de les vendes realitzades.
A) Preu del dia:
Durant la campanya, també hi haurà l’opció de lliurar el blat a preu del dia,
Que podrà variar a l’alça o a la baixa segons el preu de mercat vigent a
Mercolleida menys 5€, que es descomptaran en concepte de transport entre centres. El soci que elegeixi
aquesta opció haurà de signar la conformitat a l’albarà d’entrega. El pagament d’aquesta modalitat es
realitzarà a partir del dia 16 d’agost. Tanmateix a aquells socis que no vulguin disposar d’aquest import
se’ls aplicarà una bonificació de 0.17€/tona i mes, fins el 31-05-2022.
Notes:
 Tots aquells que no demanin expressament el blat a preu del dia, o no signin degudament els albarans
d’entrega, se’ls aplicarà per defecte el preu a l’escandall.
 Totes les varietats de blat es liquidaran al mateix preu.
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3. PREU RESULTANT DE LA CAMPANYA DE PANÍS 2020/2021
 EL preu resultant del panís a l’escandall de la campanya 2020-2021 ha
estat de 210€/tona.
 El soci que cobri el panís el dia 30 de juny de 2021 (data final de
campanya), tindrà una bonificació de 0.20€/tona i mes, a partir dels 30 dies
de la data d’entrega, així per un panís lliurat el 23/10/2020 (data mitjana
d’entrada del panís) cobrarà 1.47€ de bonificació i per tant el preu final
serà de 211,47€/tona.
 Recordem l’obligatorietat en matèria fiscal de signar les liquidacions, per
tant, preguem a tots els socis que una vegada iniciat el període de liquidació, passin per les oficines de la
Cooperativa per signar-les i recollir la còpia corresponent.

4. NORMATIVA PANÍS SEGONA COLLITA – PASTONE
Es recorda que tal i com es va informar, aquest any només es recepcionarà el pastone dels socis habituals i fins
a un màxim del 50% de la mitja lliurada en les dues últimes campanyes.
S’informa que per a poder lliurar el panís, amb alt nivell d’humitat, tipus pastone, als centres operatius de la
Cooperativa durant la campanya 2021 són condicions obligatòries:
 Notificar la corresponent previsió de collita al responsable comercial, el Sr. Eliseu Isla (617457582), en
el període del 1 al 9 de juliol de 2021.
 Indicar en el moment de la notificació la informació següent: data de sembra, cicle i varietat, ubicació
de les finques (polígon i parcel·la) i previsió de producció.
 Disposar de la condició de soci, i haver lliurat pastone les dues últimes campanyes, així com complir amb
els requeriments de qualitat del producte que indiquin els tècnics de la Cooperativa amb anterioritat a
la collita.
Degut a les necessitats especials i operatives del pastone, el seguiment d’aquestes condicions serà obligatori per
a la seva recepció. En cas de no procedir així, la Cooperativa no estarà obligada a acceptar el producte.

5. PREVISIÓ ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
A mitjans de juny era habitual cada any, la celebració de l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa.
Enguany degut a la situació de la Covid-19, i atenent les previsions favorables i l’alt percentatge de vacunació, el
Consell Rector està valorant l’opció de realitzar-la durant els mesos de setembre-octubre amb presència i
participació de socis i també de forma telemàtica per a un seguiment més massiu. S’informarà oportunament
de la decisió.

6. VISITA A LES SITGES DE TORREGROSSA
Atenent a les millores en la situació de la Covid-19, vam rebre els
alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Mare de Déu de Montserrat
de Les Borges Blanques. Durant la visita van ser atesos per la Directora
de Pinsos de la Cooperativa, Núria Llanes, qui els va explicar que es
tracta d’una de les obres d’art rural més gran de Catalunya.
A la Cooperativa treballem sempre a la recerca de noves sinergies que
aportin un valor afegit, essent aquesta iniciativa un reconeixement als
socis i treballadors.

EL CONSELL RECTOR

