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1.- Informe de la Presidenta

Estam travessant uns moments difícils per a tots. Els qui estan al cap davant
estirant de les cooperatives, els propis socis i els qui estam endavant d’organitzacions
representatives vivim moments delicats.
L’evolució del mercat i de la PAC ha provocat una indefensió en el sector que és
necessari corregir. És improbable que es tornin a implantar els mecanismes de correcció
d’anys passats i que la intervenció pública s’ocupi de corregir els desajusts i
perturbacIons del mercat. Per lo tant hem de reaccionar i prendre mesures que estiguin
a les nostres mans.
I aquí, per fer front en aquestes circumstàncies ens trobem que per una
demanda concentrada, l’oferta segueix tan dispersa com fa trenta anys.
Els canvis han de ser dràstics cap als objectius i estratègies que es marquen al Pla
d’Adequació del sector, mesures dirigides cap a la millora de la competitivitat, amb
processos de guany de dimensió, orientació a la comercialització i diversificació
econòmica.
Hem d’aprofitar estructures existents, les hem de consolidar, hem de treballar per
aconseguir la seva màxima rendibilitat e impulsar-les a que converteixin les seves
cooperatives en entitats empresarials rentables i amb projecció de futur.
La Unió de Cooperatives Agràries volem oferir a les cooperatives un lloc de
trobada, de consens i, sobretot, d’intercanvi d’ensenyances i experiències.
Vull dedicar un record molt especial al que va ser President de la Confederació
de Cooperatives Agràries d’Espanya durant .... anys, desaparegut el passat mes d’agost
a un accident aeri a Madrid. Com ell, les persones que liderem el moviment cooperatiu
sabem el que és viatjar allà on sigui necessari la nostre presència, dedicar temps, i esforç
per treballar pel sector cooperatiu.
Per això, un any més seguirem mirant amb il·lusió cap a l’horitzó on hi ha el futur i
esperant que aquesta crisi ens faci més forts i ens posicioni al lloc que a tots en pertoca.
Des d’aquí seguirem defensant a les cooperatives i impulsant-les a prendre decisions i
cap a nous escenaris, motivant la seva adequació.
Gràcies i enhorabona a tots els cooperativistes
Jerònima Bonafé Ramis.
PRESIDENTA
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2. Informe de gestió
L’any 2008 ha estat un any certament difícil per al nostre sector. Als efectes
propis que ens ha dut la globalització i que ja coneixem, s’han sumat d’altres com la
volatilitat dels preus o els fenòmens ocorreguts de pluges i vent.
Hem pogut observar com els preus de les matèries primeres passaren en tant sols
un any dels seus màxims històrics, a una reducció dràstica.
La baixada de preus de les matèries primeres i dels inputs i l’alt cost del petroli
han ocasionat que els costos de producció hagin augmentat, en contraposició dels
preus de venda d’aquests productes. El desequilibri ha estat molt important.
Aquestes circumstàncies sumades als primers indicis d’una crisi globalitzada han
fet que el sector agrari estigui passant per un situació realment dura i incerta.
La Unió de Cooperatives, sensible als moments que estam vivint, hem fet els
esforços possibles per traslladar a l’Administració la problemàtica que estan sofrint les
cooperatives.
A la vegada i en consonància amb els temps que corren hem apostat per
professionalitzar els nostres serveis i poder oferir el millor assessorament a les
cooperatives. Des d’aquesta entitat no podem incidir dins els fenòmens que formen part
d’un mercat global, però sí en altres.
Per això treballem per a les cooperatives, perquè les seves estructures siguin
sòlides, rentables i competitives, per que a través d’elles es comercialitzin productes de
qualitat.
A la vegada, també treballem per apropar el model cooperatiu a la societat, és
vital que la resta dels ciutadans ens coneguin, que coneguin i valorin el model
cooperatiu i la bondat dels seus productes.
A l’any 2008 s’ha anat gestant el canvi de la imatge de les cooperatives, la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, juntament amb la resta de
federacions, ha treballat per unificar criteris i per identificar-se davall una imatge comú.
Durant l’any 2008 hem treballat dur per millorar la nostra gestió interna. Si la
nostra voluntat i compromís és donar un servei excel·lent i créixer, hem de posar mesures
que ho acompanyin. Per això la certificació de l’entitat en la ISO 9001 és una mostra del
nostre esforç i deure complit.
Durant aquest any hem treballat per impulsar processos d’intercooperació entre
les cooperatives de Mallorca, Menorca i Eïvissa, alguns dels grups creats segueixen ara
endavant.
Les tasques empreses per millorar les botigues de les cooperatives ha estat un
dels nuclis centrals de treball. Un dels punts estratègics de l’activitat de la cooperativa
ho és la venda al detall dels productes de consum. Hem volgut impulsar una feina
dirigida a professionalitzar la gestió de les botigues amb fórmula d’intercooperació entre
elles i cercar una imatge comú que les identifiqui. Per això hem visitat altres
experiències, hem creat un grup de treball que ha anat analitzant i fent el seguiment de
la marxa del procés.
Durant l’any 2008 hem assentat les bases del lideratge, els participants i els
compromisos del projecte.
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Hem fet promoció dels productes de les cooperatives, hem organitzat jornades
empresarials, ens hem preparat per donar una formació professional i qualificada als
membres dels Consells Rectors i gerents i, tot això, tenint sempre present en el nostre
horitzó el futur de les cooperatives. Sens dubte estam convençuts que les cooperatives
tenen futur, però aquest haurà de passar necessàriament per la integració, sota
qualsevol fórmula, però sumant, no dividint.
Hem estat presents a la signatura del Pacte Agrari i hem desenvolupat un estudi
sobre les possibles modificacions dins la legislació cooperativa vigent.
Durant l’any 2008 hem constituït i associat una nova cooperativa, a Menorca
comença el projecte d’una cooperativa per comercialitzar producció ecològica.
Per altre banda la nostra feina és la de cercar sinergies entre les que ja existeixen
i fomentar les intercooperacions.
De la lectura d’aquesta memòria es pot observar una tasca intensa de tot un
personal implicat i compromès amb aquest col·lectiu, una feina a vegades poc
tangible, però feta amb la millor voluntat i amb el pes de la responsabilitat de la gestió
d’una entitat com és la nostre, al servei d’un sector format per persones, agricultors i
ramaders que representen el nostre camp, la supervivència de la nostra agricultura i del
manteniment del paisatge. No els volem fallar.
Felicitem un any més a les cooperatives, agraïm la confiança dipositada en
l’entitat i esperem seguir servint a les seves inquietuds i necessitats.

Magdalena Llull Ferretjans
Directora Gerent UCABAL
Juny 2009
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3.- Ucabal com a entitat representativa
La Unió de Cooperatives Agràries de Balears, (U.C.A.BAL.) és l’organització
representativa del Moviment Cooperatiu Agrari a les Illes Balears, representa i defensa
els interessos de les Cooperatives i Societats Agràries de Transformació i les assessora en
matèria social, econòmica i empresarial, i també als seus socis.
UCABAL es va constituir com a Unió de Cooperatives per temps indefinit. Està
subjecte a les disposicions de la Llei de Cooperatives de les Illes Balears Llei 1/2003 de 20
de març i als seus estatuts. Està domiciliada a Santa Maria 07320, al Polígon de Son Llaüt,
parcel·la nº 37, 1er pis, despatx nº 2. També disposa d’una oficina a Menorca, situada al
Polígon Industrial de Llinaritx, Vial A, Parcel·la 6-7, 07740 de Es Mercadal.
MISSIO.- UCABAL és una entitat privada, que defensa, impulsa i dinamitza els
interessos del sector cooperatiu agrícola i ramader de les Illes Balears davant qualsevol
organisme públic o privat i presta serveis encaminats a la millora de la gestió de les
cooperatives sòcies.
VALORS.- Els valors que centren las actuacions de UCABAL són la cooperació, la
transparència, la professionalitat, el compromís i la proximitat.
UCABAL va evolucionant des dels seus inicis adaptant-se a les circumstàncies
que envolten el sector en cada moment.
Si bé inicialment va néixer amb la vocació primordial de representació i formació
al sector agrari, en aquests moments ja estam davant una organització amb un conjunt
de serveis professionals encaminats a l’autosuficiència per donar un valor afegit a la
seva missió.
REPRESENTACIÓ DE UCABAL DINS LA CCAE
UCABAL està integrada dins “Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE)” i per això
representada dins la Unió Europea, mitjançant el COGECA (Comitè General de la
Cooperació Agrària) participa activament dins el Comitè Consultiu i Grups permanents
que té establerts la Comissió de la UE pel desenvolupament de la funció consultiva amb
els agents socio-econòmics relacionats amb la Política Agrària Comunitària.
UCABAL, representada per la Presidenta, ocupa en aquests moments la Vicesecretaria dins el Consell Rector de “Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE)”.
UCABAL, representada pels presidents de cada sector forma part dels consells
sectorials de “Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE)”.
COOPERATIVES I SAT ASSOCIADES A UCABAL:
Actualment tenim associades a 32 cooperatives i 3 Societats Agràries de
Transformació. La facturació de l’any 2007 van ésser 76.064.947,55 euros i el número de
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socis de les cooperatives va ésser de 5.900 aproximadament.

COOPERATIVA
MALLORCA
SCL Agrària de Sineu
SCL Agrí. i Ram. de Petra
SCL Agrícola de Lloret
SCL Agrícola de Llucmajor
SCL Agrícola de Montuiri
SCL Agrícola de Porreres
SCL Agrícola de Sant Joan
SCL Agrícola Murense
SCL Alpira d'Algaida
Camp Mallorquí SCL
Lleters de Mallorca SCL
SCL Pagesa de Mallorca
SCL Pagesa de Pollença
SCL Sant Bartomeu
SCL S. Salvador d'Artà
Frusebal SCL
Illa Camp SAT
Fruita Bona SAT
Bon Mè Segle XXI S.A.T.
SCL Sa Malvesia de Banyalbufar
SCL Sa Vinya de C’an Servera
Es Vinyol S.C.L.
Agrícola i Ramadera de Calvià, S.C.L.
Coop. de Productes d’aliments
Ecològics
Vidauba S. Coop.
MENORCA
SCL U.C.A.ME.
SCL COINGA
Sant Guillem i Santa Escolàstica S.
Coop.
SCL Sant Martí
SCL Sant Bartomeu
SCL Sant Llorenç
Coop. Agrària Ecològica de Menorca
EIVISSA
SCL St. Antoni Eivissa
SCL Agroeivissa
SCL Sta. Eulàlia

MUNICIPI
SINEU
PETRA
LLORET
LLUCMAJOR
MONTUÍRI
PORRERES
SANT JOAN
MURO
ALGAIDA
CONSELL
STA. MARIA
INCA
POLLENÇA
SÓLLER
ARTÀ
PETRA
SA POBLA
PALMA
STA. MARIA
BANYALBUFAR
SELVA
MANACOR
CALVIA
SINEU
FELANITX

MERCADAL
ALAIOR
CIUTADELLA
MERCADAL
FERRERIES
ALAIOR
MAÓ
SANT ANTONI
EIVISSA
STA. EULALIA
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4.- Estructura orgànica de Ucabal
La Unió de Cooperatives Agràries de Balears està composta pels següents òrgans
socials: Assemblea General, Consell Rector i Interventors.
ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Unió de Cooperatives Agràries i està
constituïda pels representants de cadascuna de les entitats associades a l’entitat.
Aprova els comptes i la gestió dels exercicis i fixa la política general de la Unió.
CONSELL RECTOR UCABAL
El Consell Rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de UCABAL. Està
integrat pels presidents o representants membres del Consell Rector de les cooperatives
i entitats sòcies. Els seus mandats són simultanis i per quatre anys. Durant l’any 2008 s’ha
reunit en 9 ocasions.
Presidenta
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6
Vocal 7

Jerònima Bonafé Ramis
Francesc Truyol Olives
Gil Panadés Nigorra
Bernat Ramis Coll
Lorenzo Lafuente Hernández
Luis Nadal de Olives
Rogelio Ferrer Torres
Francesc Capó Moll
Tomeu Torres
Andreu Oliver Femenies
José Luis Reche García

INTERVENTORS
L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en
tot cas, la censura dels comptes anuals i altres documents que es presenten a
l’Assemblea per a la seva aprovació. És un òrgan col·legiat i es renova cada quatre
anys.
Interventor 1
Interventor 2
Interventor 3

Lorenzo Barber Florit
Martí Solivellas Ferrer
Joan Viñas Cardona
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CONSELLS SECTORIALS DINS UCABAL
UCABAL té estructurada la representació de nou sectors

Consell Sectorial Llet i Productes Làctics
Presidenta
Sra. Margarita Tudurí
Vice-president
Sr. Miquel Martí

COINGA
Lleters de Mallorca

Consell Sectorial Fruites i Hortalisses
President
Sr. Joan Juan Moll
Vice-president
Sr. José Mayans

Fruita Bona SAT
Scl Agroeïvissa

Consell Sectorial Ecològic
President
Sr. Pep Reche
Vice-president
Consell Sectorial Fruits Secs
President
Sr. Andreu Pascual
Vice-presidenta
Sra. Alícia Torres
Consell Sectorial Pinsos
President
Sr. Gaspar Mas
Vice-president

Camp Mallorquí

Frusebal Scl
Scl Sant Antoni

Camp Mallorquí

Consell Sectorial Cereals i Subministraments
President
Sr. Gaspar Mas Miralles
Vice-president
Sr. Bartomeu Pascual

Camp Mallorquí
Scl Sant Martí

Consell Sectorial d’oví
President
Vice-president

Bon Mè Segle XXI SAT
Camp Mallorquí

Sr. Gil Panadés Nigorra
Sr. Miguel Mascaró Amengual

Consell Sectorial Patata
President
Sr. Joan Cantallops
Vice-president
Sra. Martina Crespi Tugores

Illacamp SAT
Illacamp SAT

Consell Sectorial de Vi
President
Vice-president

Sa Malvasia de Banyalbufar
Sa Vinya de Ca’n Servera

Sr. Antoni Mora
Sr. Guillem Vicenç
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RECURSOS HUMANS
A UCABAL treballa un equip format per set persones al servei de les cooperatives,
realitzant tasques d’assessorament i serveis professionals.
NOM
Magdalena Llull Ferretjans

CÀRREC i FUNCIONS
Directora Gerent

Carolina Cuadra Tenerife

Responsable Àrea Econòmica i coordinadora dels serveis

María Sansó Simón

Responsable Àrea Comptable

Laura Sansó Simón

Responsable Àrea de formació, d’assegurances i de qualitat

Mª Antònia Gili Parera

Responsable Àrea Recursos Humans

Joan Bernat Torrens

Administratiu

José Olives Pons

Coordinador de l’oficina a Menorca

5.- Fets mes rellevants del sectors de l’exercici 2008

Als sectors destaquen com a aspectes més significatius d’aquest període 2008, el
següent:
FRUITS SECS:
Referent a aquest sector a la campanya 2008/2009 s’han produït 2.200 Tn/gra a una
superfície cultivada de 28.300 has.
La previsió per a la campanya 2009/2010 és que hi haurà una baixada de producció
degut a les pluges i les ventades ocasionades en el moment de la floració.
El MARM ha indicat que el “Chequeo Médico” de la PAC obligarà a que per la
campanya 2012 el sector quedi desacoblat, és per això que haurem de treballar durant
el temps que ens queda per donar solucions i que el sector es pugui mantenir per si
mateix, sense ajudes. Per tal motiu, el Ministeri aprovarà un pressupost de 120.000 € per a
dos anys a raó de 60.000€ per any, per a la realització d’un estudi en el que es pugui
apreciar la situació i les deficiències reals del sector i així poder aplicar les solucions que
en cada cas es necessitin. Es crearà un grup de treball per fer el seguiment d’aquest
estudi, el MARM ha demanat la col·laboració del sector i, especialment, dels tècnics de
les OPFH.
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El representant de Fruits Secs ha assistit durant l’any 2008 a 3 reunions sectorials a
“Cooperativas Agroalimentarias CCAE”.

FRUITES I HORTALISSES:
Durant el 2008 els temes tractats a les reunions sectorials han estat molt amplis, entre
els quals es podrien destacar els següents:
El concernent al “Pagament Únic” de tomàtigues, peres, taronges, ... discutint-se les
propostes de reglaments.
Les modificacions de les properes sol·licituds de Plans Operatius, amb inclusió de les
noves mesures mediambientals, de gestió de crisi i de collita en verd.
Campanya de la fruita a les escoles, recentment aprovada i la seva propera
posada en funcionament amb un elevat pressupost comunitari.
Diverses mesures de pressió sobre els acords extracomunitaris amb tercers països,
entre ells la lliure, o quasi be lliure, importació de productes provinents del Marroc,
bàsicament taronges i tomàtigues.
Acordar les mesures adients i necessàries per a mitigar la forta caiguda dels preus de
les taronges i llimones.
Celebració de les Jornades Tècniques de Fruites i Hortalisses a Palma.
Discussió i posicionament de la problemàtica del canvi del Fons de
Desenvolupament Rural, amb el màxim interès en la coordinació de les diferents
comunitats autònomes i l’administració.
Especial atenció al canvi de les normes de comercialització que, recentment, es
varen aprovar.
Reunions i nomenaments realitzats a les Organitzacions Agràries Europees.
El seu representant durant l’any 2008 ha assistit a 3 reunions sectorials a la
CCAE.
PATATA:
Com a fets remarcables del cultiu de la Patata a Mallorca a l’exercici 2008
podem anomenar el següents:
La campanya d’exportació es va veure afectada per la devaluació de la Lliura
Esterlina en front de l’Euro. Això va provocar una important disminució dels ingressos
per els pagesos.
La collita de la Patata de Granar va ser abundant, lo que va provocar alguns
problemes en la comercialització, i els preus de venda es varen situar al llindar dels
costs de producció.
La collita de la Patata d’Hivern es va retardar degut a les continuades pluges de la
tardor. Aquestes pluges provocaren una disminució de la producció d’un 50 %.
També varen provocar un retard en la sembra de les patates d’exportació pel 2009.
El seu representant durant l’any 2008 ha assistit a 1 reunió sectorial a la CCAE.

UCABAL Polígon de Son Llaüt, par. 37, 1º pis, 971 72 51 80 - Fax 971 57 99 24
07320 Santa Maria
. Http://www.ucabal.es
e-mail: ucabal@ucabal.es

10

ECOLÒGIC:
Durant l’any 2008 les produccions que han minvat més respecte a l’any anterior han
estat les hortalisses, en fruits secs la producció ha estat un poc superior que al 2007, al
contrari ha pasat en la garrofa que ha disminuit tant la convencional com la ecológica.
Resumint el 2008, podriem dir que es manté una dinámica de posar els suports per
mantenir i, en molts de casos, ampliár el ventall de l’oferta de producte ecológic.
Operadors, productors i consumidors tenen de moment l’intenció de mantenir-se en
sintonia.
OVÍ:
Un any més, el mercat d’oví s’ha caracteritzat pels preus amb tendència a la baixa,
encara que els marges econòmics que han pogut deixar han estat superiors a la
passada campanya, ja que en el camp s’ha disposat una quantitat inacabable de
pastures, o herba en el pitjor dels cassos, la qual cosa ha propiciat la bona condició
corporal de que han gaudit les ovelles, la millor des de fa molts d’anys.
Hem entrat en un punt d’inflexió en tot el referent a les ajudes agràries, en el qual es van
substituint les línies d’ajudes directes per ajudes al foment de les bones pràctiques en la
producció, la millora de la productivitat, productes de qualitat, la conservació de les
races autòctones i del medi ambient.
S’ha aprovat també per a l’any que ve, el desacoblament total de les ajudes directes a
la ovella, la qual cosa fa intuir un descens dràstic de la cabanya ovina, així com un
augment d’animals de recria que aniran a l’escorxador, saturant el mercat una mica
més. Encara que realment, fer previsions amb el que passarà al camp ha estat, és i serà
sempre una tasca de bruixes, amb molt poca probabilitat d’encert, així que millor
deixar-ho obert per a que cadascú faci les seves pròpies prediccions.
LLET I DERIVATS:
L’any 2008 per aquest sector ha estat un any marcat per la pujada del preu de la llet,
que es va incrementar un 35% en referència a l’any 2007. Aquesta pujada va esser
deguda en gran part a la decisió de la Cooperativa Lleters de Mallorca, SCL de vendre
una part de la seva llet a COINGA que, com a cooperativa transformadora, va fer un
gran esforç en mantenir els preus alts a Menorca, aquest fet va fer que les industries
mallorquines cedissin en la seva postura i pugessin poc a poc el preu.
Per a l’any 2009 la situació se preveu totalment contrària ja que la tendència es a baixar
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el preu, fins i tot als nivells del 2007.

VÍ:
L’any 2008 ha estat el de la consolidació al mercat local de les cooperatives vitivinícoles
de les Illes Balears. Poc a poc els nostres vins es fan notar a tots els esdeveniments, per la
seva singularitat, qualitat i pel fet d’esser productes cooperatius.
Malgrat la difícil situació econòmica existent, les tres cooperatives es fan un lloc a l’espai
del vi illenc i creixen degut, en gran mesura, a l’alta qualitat dels seus productes i a
l’aposta per les varietats autòctones.
A l’any 2009 i a menys de 3 mesos de la verema, la situació és ben diferent, tant per les
cooperatives de les illes com per a la resta de cooperatives de l’Estat. L’aturada en sec
de les vendes fa que les existències d’anteriors anyades estiguin al 80%. Ens estam
plantejant reduir el volum de verema per no haver d’invertir en capacitat
d’emmagatzemament i producció.
S’està estudiant la possibilitat de cercar un espai físic a on es puguin conjuntar esforços
entre la resta de cooperatives i de tots els sector per trobar solucions globals.
El seu representant durant l’any 2008 ha assistit a 3 reunions sectorials a la CCAE.

6.- Fets més destacats dins Ucabal 2008
Durant l’any 2008, UCABAL ha treballat sobre el Pla de Gestió que l’Assemblea
va aprovar dins el Pla d’Actuació 2008. Destacam les següents actuacions:
1. CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

-

Es presenten i s’aproven els següents documents:
L’Informe d’Auditoria, l’informe dels Auditors, els Comptes anuals i l’aplicació dels
resultats de l’exercici del 2007.
L’Informe de gestió i la Memòria d’Activitats 2007.
El Projecte del Pla d’actuacions 2008.
El Projecte de pressupostos i ingressos de l’any 2008.
Elecció dels auditors per auditar els comptes de UCABAL de l’any 2008.
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En finalitzar l’Assemblea el Sr. Gabriel Trenzado, Director de l’oficina de Brussel·les
de Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE), dóna una xarla sobre Propostes legislatives i
la postura de CCAE sobre el “Chequeo Médico de la PAC”.
A l’acte de clausura de l’Assemblea General de UCABAL hi assisteixen les
següents autoritats:
- D. Fermín Domínguez (Secretari General de Treball)
- Dª. Tunia Allès (Consellera d’Agricultura del Consell Insular de Menorca)
- D. Rafael Torres (Tinent batle d’Inca)
- Dª. Mercè Amer (Consellera d’Agricultura del Govern de les Illes Balears)
- Dª. Bel Oliver (Consellera d’Economia i Turisme del Consell Insular de Mallorca)
- D. Pere Tries (Director General de Comerç)
- D. José Joaquín Pérez (Cooperativas Agro-alimentarias-CCAE)
- Dª. Ana María García Vallejo (Directora de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de la
Delegació de Govern de les Illes Balears)
Parlen de mirar cap al futur, de la millora continua, d’unió, de l’autosuficiència
apostant pels productes de balears, de la cooperació entre les administracions, els
pagesos i els cooperativistes.
Dª. Mercè Amer, fent una reflexió sobre la complicada situació d’aquest sector
primari, incideix en el treball conjunt per tal que els productes cooperatius balears siguin
més competitius.
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El mateix dia de l’Assemblea es signa el Conveni de col·laboració entre UCABAL i
la Conselleria d’Agricultura, SEMILLA per un import de 110.000 €.
2. SIGNA DE CONVENIS
Durant l’any 2008 hem signat Convenis amb SEMILLA, amb el Consell Insular de
Menorca i el Consell Insular d’Eïvissa i amb l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI), mitjançant el qual ens ha permès començar a treballar un model de gestió
bàsic adaptat a les cooperatives agràries i a profunditzar en el model de tendes
cooperatives.

La signatura de Convenis ens permet desenvolupar la tasca institucional de
representació de les cooperatives i executar actuacions específiques per tractar de
millorar la seva situació, a més de la possibilitat d’oferir formació professional per millorar
la gestió empresarial de les cooperatives.
També ens permeten anar desenvolupant algunes de les línies previstes en el Pla
d’Adequació del Sector, promoció de les intercooperacions, millora de la competitivitat
i foment de la innovació tecnològica, entre d’altres.
3. PLA DE XOC
Hem participat en les negociacions juntament amb les OPAS davant la
Conselleria d’Agricultura per determinar les ajudes previstes dins el Pla de Xoc
assignades per compensar el desequilibri ocasionat per l’alt cost de les matèries
primeres.
4. PACTE AGRARI
El 6 d’octubre de 2008 s’ha signat l’Acord de Bases del Pacte Agrari en el que hi
participen la Conselleria d’Agricultura i Pesca, el Consell Insular de Mallorca, el Consell
Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eïvissa, el Consell Insular de Formentera, ASAJA
Balears, Unió de Pagesos de Mallorca, Unió de Pagesos de Menorca, AGRAME i UCABAL.
Amb la signatura d’aquest Pacte Agrari s’estableix un diàleg social entre el
Govern de les Illes Balears i les entitats majoritàries socials per tal d’establir objectius clars
i actuacions concretes en el sector agro-alimentari i, d’aquesta manera garantir la
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continuïtat del sector i la millora de la qualitat de vida dels pagesos
illencs
Per això durant l’any 2008 hem participat a les reunions convocades de les
submeses de productes ramaders, de patrimoni i territori, i d’industrialització i
comercialització, fent consideracions i aportant propostes perquè es reconegui entre la
societat el paper real del sector agrari i garantir la continuïtat del sector cooperatiu.
5. PLA DE FOMENT DE LA INTERCOOPERACIÓ
Seguim defensant dins el nostre sector la necessitat d’establir entre les cooperatives
mesures que apropin les col·laboracions, les interrelacions comercials i de gestió.
Per això, hem tractat de dinamitzar iniciatives específiques de cooperació conjunta
entre les cooperatives a fi de promoure intercooperacions.
a) Dinamització del sector oví
Durant el 2008 s’han dut a terme gestions dirigides a posar en funcionament una
iniciativa de comercialització conjunta de mè entre els productors, articulat a través de
les cooperatives.
b) Impuls a la modernització i millora de les botigues agro-alimentaries de les
cooperatives
Amb les actuacions encaminades a donar un impuls a la millora de les botigues
de les cooperatives, estudiam la millor fòrmula per generar valor i rendibilitat a les
estructures de les cooperatives.
La voluntat d’aquesta iniciativa és la intercooperació, unificació de la imatge i
unificació de gestió.

Per aquest motiu es crea un Grup de Treball, integrat per representants de les
cooperatives, de UCABAL i tècnics de l’IDI i el Director General d’Agroalimentació de la
Conselleria de Comerç, el qual s’ha reunit al llarg de l’any per anar donant forma a la
idea inicial.
Una de les activitats destacades dins aquest projecte ha estat el viatge a Astúries que
ha fet el Grup de Treball per tal de conéixer l’experiència del seu projecte d’integració
de varies cooperatives i visitar el seu model de botigues.

La necessitat de trobar un lideratge entre les cooperatives i de definir millor quins
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seran els compromissos ha fet que a finals de l’any 2008 s’opti per
demanar ajuda a una consultora externa.
c) Dinamització de la intercooperació empresarial
Conseqüència de l’anterior, s’ha posat a l’avast de les cooperatives una
consultora amb la voluntat de que ajudi a trobar el projecte de cooperació més
interessant per a elles i avaluar el grau d’interés entre les cooperatives. Es pretén orientar
a les cooepratives d’una manera eficaç, a establir compromisos i a materialitzar els
acords adoptats.
6. MILLORA DE LA COMPETITIVITAT
a) Implantació Guies Competitivitat
Mitjançant el Conveni amb el MARM i CCAE, hem desenvolupat per 11
cooperatives un sencill diagnòstic de competitivitat mitjançant 34 indicadors que fan
referència a 6 grans elements de competitivitat:
1. Models de negoci
2. Paràmetres de gestió
3. Estructures societaries
4. Òrgans de govern cooperatiu
5. Els Recursos Humans a l’àmbit cooperatiu
6. Estrategies de comunicació
La metodologia d’aquestes guies ens ha permès ajudar a 11 cooperatives a
analitzar, al llarg de l’any 2008, la seva posició en cada un d’aquests 34 indicadors front
a la resta de cooperatives del mateix segment i front al conjunt d’empreses del sector
agro-alimentari que operen dins el mateix escenari, independentment de la seva forma
societaria.

b) Formació específica per a consells Rectors
Com a actuació paral·lela a les Guies de Competitivitat, l’objectiu d’aquesta
formació és sensibilitzar als Consells Rectors actuals sobre la necessitat de conèixer
l’entorn i adaptar-se al mateix com a clau de supervivència.
Per tal de dur a terme aquesta actuació, l’any 2008, el personal de UCABAL
encarregat de desenvolupar-la ha rebut la formació adequada i necessària per impartir
els diferents mòduls d’aquesta acció formativa.
7. MILLORA DE LA GESTIÓ INTERNA
Un dels compromisos de UCABAL és la millora dels serveis als associats, per això
l’any 2008 ha estat molt intens, per poder certificar-nos en la ISO 9001 de Qualitat.
a) Implantació i certificació en la norma ISO 9001:2000
La norma ISO 9001 especifica els requisits necessaris per tenir un sistema de gestió
de la qualitat amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció dels clients d’una organització
empresarial.
Al llarg de l’any 2008 els treballadors de UCABAL han realitzat un gran esforç
dirigit a la implantació de la ISO 9001, treballant especialment per augmentar la qualitat
de la nostra gestió i dels nostres serveis i establint indicadors que mesurin el nivell de
satisfacció dels nostres socis.
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b) Formació del personal de UCABAL
UCABAL potencia la formació dels recursos humans tant de les cooperatives
com de la pròpia entitat, com a eina clau per aconseguir estructures empresarials
viables, rentables, ben gestionades i amb capacitat d’adaptació als canvis.
Durant el 2008 s’han realitzat accions formatives dirigides al personal de UCABAL
en diverses matèries:
- Formació per a la implantació de la ISO 9001
- Formació en EFQM
-Prevenció de Riscs Laborals
- Cooperació empresarial
- Traçabilitat en el sector de la llet crua (Lletra Q)
- Formació de formadors
- Guies de competitivitat
- Formació en assegurances agràries
- Màster en Auditories de Mediambient
c) Viatges a Pamplona i a València
Amb l’objectiu d’aprofundir i analitzar la orientació del servei econòmic i
financer de la Unió de Cooperatives Agràries visitam a les federacions de Navarra i
València.
d) Pla Estratègic
Durant l’any 2008 s’ha començat amb el procés d’elaboració del Pla Estratègic
per l’entitat, en el que s’ha treballat amb la Missió, la Visió i els Valors, que marcaran les
línies i objectius dels propers anys.

8. ESTUDI PER A LA REVISIÓ DE LA LLEI DE COOPERATIVES
Hem elaborat un estudi sobre la influència de la normativa autonòmica en
materia cooperativa i la possibilitat de la seva revisió.
L’objectiu de l’estudi és centrar-nos en les millores necessaries de cara a perfilar
una Llei Balear en materia cooperativa cada vegada més completa i adaptada a les
reformes en els règims econòmics que s’estan gestant en aquests moments.
9. JORNADES ORGANITZADES PER UCABAL

-

“JORNADA DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL.. MODELS COOPERATIUS”

Dia 20 d’octubre s’ha celebrat aquesta jornada a la Casa del Virrey a Inca. La
finalitat de la qual ha sigut donar a conéixer diferents experiències de Cooperatives de
segon grau, què en els moments actuals són un exemple de negoci i gestió empresarial.
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Hi han participat algunes de les Cooperatives de segon grau més representatives
del sector i del país, amb les ponències de Jesús Sarassa (AN), Ferran Huguet (Unió
Corporació Alimentària), Ramón Brualles i Antoni Llaras (Grupo ACTEL), Javier Donoso
(Acorex) i Andrés Montero (Director gral. De Desenvolupament rural del MARM).
Inaugura la jornada el Director Gral. d’Agricultura, Sr. Antoni Perelló i clausuren la
Consellera d’Agricultura del Govern de les Illes Balears, Sra. Mercè Amer i la Consellera
d’Economia i Turisme del Consell Insular de Mallorca, Sra. Bel Oliver .
-

“JORNADA EFQM”

Dia 12 de febrer s’ha celebrat una jornada de sensibilització i motivació cap al
canvi dirigit a les cooperatives, sobre el model d’excel·lència EFQM, al centre Bit d’Inca.

-

“JORNADA SOBRE EL MANUAL DE GESTIÓ DE COOPERATIVA EXCEL·LENT”

Dia 18 de juliol s’ha celebrat la jornada per presentar a les cooperatives un
projecte que s’ha dut a terme a la federació de Castilla La Mancha en la elaboració
d’un manual de processos per tal de funcionar com a una cooeprativa “excel·lent”.
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-

“JORNADES SOBRE LA NOVA LLEI DE COMERÇ I LA NOVA DIRECTIVA EUROPEA DE
SERVEIS”

Aquesta jornada s’ha realitzat dia 23 de setembre a Mallorca i dia 30 de
setembre a Menorca amb l’objectiu de fer difussió sobre les noves directrius que
marquen les modificacions a la Llei de Comerç, que entren en vigor dins l’any 2009,
amb repercussions importants a totes les empreses de serveis, inloses de forma
important, les cooperatives que ténen punts de venda als polígons.

7.- Esdeveniments destacats de les cooperatives

LES COOPERATIVES ENS CONTEN ALGUNS TEMES DESTACATS DE L’ANY 2008:
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- Sa Malvasia de Banyalbufar ha presentat l’anyada del vi
CORNET a l’hotel La Residència de Deià.
- El Camp Mallorquí, dia 13 de setembre de 2008 ha celebrat el seu 25è
aniversari, juntament amb tots els seus socis, treballadors, amics i representants
del Govern de les Illes, de les Conselleries de Comerç i Indústria i d’Agricultura i
Pesca.

- La Cooperativa Agroeïvissa ha volgut destacar la fortalesa que aporta a les
cooperatives la unió i l’associacionisme. A més, destaquen dos temes de l’any
2008:
* Signatura d’un contracte de cessió de noves instal·lacions a la
cooperatia per part del Consell Insular d’Eïvissa i la Mancomunitat de
l’Escorxador.
* Durant la vaga de transportistes que ha assolit tot el país l’any 2008, la
cooperativa ha seguit subministrant als seus clients, demostrant el seu compromís
i la seva professionalitat.

8.- Activitat representativa

A l’àmbit representatiu, la Unió de Cooperatives ha treballat per assegurar el
protagonisme del Moviment Cooperatiu Agrari en la definició i execució de la política
agrària i donar a conèixer a la societat el paper del sector cooperatiu.

1. PARTICIPACIÓ. UCABAL ha participat dins els organismes dels que forma part.
Destacam:
- Participació dins Coopertivas Agro-alimentarias (CCAE)
- Participació dins el CES
- Mesa de Mujeres Empresarias y su participación en el desarrollo socio-económico
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-

del territorio, de Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE).
Participació dins els Consells Agraris Insulars i interinsulars.
Participació Activa dins el Pacte Agrari i dins les tres Submeses que el conformen.
Participació a la taula de l’Economia Social defensant el paper del
cooperativisme agrari dins el Marc del Pla Director per a l’Economia Social.
Participació a la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries.
Participació dins ENESA mitjançant Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE),
ocupant la representació de varies línies d’assegurances.
Participació dins AGROMUTUA, hem assistit a la seva Assemblea general
Participació a l’Assemblea de L’associació Mallorca Rural (LEADER).

2. REPRESENTACIÓ SECTORIAL.. UCABAL ha representat a les cooperatives davant
l’administració i altres organismes, del que destacam:
-

-

-

-

-

-

Presentació del Pla d’Adequació del Sector al Consell Insular de Mallorca,
Menorca i Eïvissa.
Reunió amb el Director General de Desenvolupament Rural, per tractar l’estat
del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), sol·licitant la celebració d’una
jornada informativa per a les cooperatives.
Reunió amb el Director General de Treball, per parlar sobre l’estat de creació del
Consell de l’Economia Social i el Cooperativisme.
Reunió amb la nova Directora General d’Agricultura, per tractar el tema de les
ADS i ADV, per tal que es treguin les Ordres de regulació sense modificacions.
Reunió amb la Directora de FOGAIBA, per fer el seguiment de temes
d’importància pel sector.
Reunió amb la Directora de SEMILLA, per tancar les propostes del Conveni a
signar amb UCABAL i proposar un nou conveni per a la Formació 2008.
Reunió amb el Director de Desenvolupament Rural i representants de la Coop.
San Guillermo i Santa Escolástica.
Reunió amb la Direcció General de Treball per tal de veure els esborranys del Pla
Director de l’Economia Social per a l’any 2008.
Reunió amb la Directora General d’Agricultura per tractar l’interés de UCABAL
en la constitució d’un servei d’assessoria d’explotacions, i posterior reunió amb
els tècnics de les cooperatives per explicar-lis l’interés de UCABAL d’implantar
aquest servei amb la possibilitat de col·laboració amb elles.
Reunió amb tècnics d’IBABSA per tractar la creació de la marca de qualitat del
Mè de Pollença.
Reunió amb el Director General de Comerç i Indústria i el Director de l’Àrea
d’Agroalimentació, per tractar temes importants sobre el projecte de creació de
la xarxa de botigues cooperatives i la confecció d’un catàleg divulgatiu de
productes cooperatius.
Reunió amb el Director General d’Indústria, per conéixer el procés per iniciar un
projecte de benzinera cooperativa.
Reunió a UCABAL amb Jesús Albizu, consultor extern, representants de les
cooperatives de les tres illes i representants de les diferents administracions
implicades, per tractar la metodologia del projecte de la xarxa de botigues i la
intercooperació.
Signatura del Conveni entre UCABAL i l’IDI pel desenvolupament de la promoció
dels productes agro-alimentaris de les cooperatives, millora dels seus sistemes de
gestió i promoció de la xarxa de botigues.

Reunió amb representants de la conselleria d’Agricultura per establir la
col·laboració de l’entitat per donar cumpliment a un compromís del Govern
amb el Consell Insular de Formentera i l’elaboració d’un pressupost per a la
reactivació de la cooperativa de Formentera.
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-

- Reunió amb la Consellera del Consell Insular d’Eïvssa i amb el
Cap de departament d’Agricultura, per parlar de les actuacions incloses dins el
Conveni amb el Consell Insular.
Reunió amb la Directora General de Responsabilitat Social Corporativa, per
conéixer les competències d’aquesta nova direcció.
3. REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL.

-

-

-

Reunió amb la Presidenta del Consell Insular de Mallorca i el Consell rector per
donar a conèixer l’entitat i informar-la de la situació del sector cooperatiu, les
seves necessitats i inquietuts.
Signatura del Pacte Agrari entre la Conselleria d’Agricultura i Pesca, el Consell
Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eïvissa, el
Consell Insular de Formentera, ASAJA Balears, Unió de Pagesos de Mallorca, Unió
de Pagesos de Menorca, AGRAME i UCABAL.
Assistència a un aperitiu a la Conselleria d’Agricultura per celebrar la festa de
Sant Isidre, dia 15 de maig.
Assistència al XXVè aniversari de FCAC (Federació catalana), dia 16 de maig.
Assistència a l’acte de presentació del projete de plaques solars fotovoltaiques
de la Coop. De Sant Joan, dia 23 de maig.
Assistència a la presentació del llibre “El finançament no obligatori dels
ajuntaments” celebrat al Palau Reial dia 16 de juny.
Assistència a la inauguració de la nova tafona d’oli de Llubí “S’Olivera de Son
Catiu”, dia 15 d’octubre.
Assistència a l’Assamblea General Extraordinària de Cooperativas Agroalimentarias (CCAE) per a l’elecció del nou President, dia 15 d’octubre.
Assistència a la Presentació dels Premis “Gotes d’Oli”, celebrats pel Consell
Insular de Mallorca, dia 7 de novembre.
4. PARTICIPACIÓ EN ALTRES EVENTS, CONGRESSOS I JORNADES.

Hem participat en diverses actes representant al cooperativisme de les Illes.
Destacam:
-

-

Assistència al dinar organitzat amb ocasió de la visita per part de la Ministra de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, per inaugurar una planta de reg amb aigües
depurades a Santa Maria, dia 30 de gener.
Assistència a la jornada sobre el “Chequeo Médico de la PAC”, organitzada per
Cooperativas Agro-alimentarias (CCAE), dia 27 de febrer.
Assistència a la fira Alimentària a Barcelona on s’ha visitat l’estand de Coinga,
dia 12 de març.
Reunió del Consell Intersectorial a CCAE per debatre la seva postura davant el
“Chequeo Médico de la PAC”, dia 15 d’abril.
Participació i col·laboració a les jornades organitzades per Cooperativas Agroalimentarias (CCAE) de la sectorial de Fruites i Hortalisses, dies 30 i 31 d’octubre.
Visita a la Subdirectora d’Igualtat de l’Institut de la Dona al MARM amb la
finalitat d’impulsar un pla cap a la igualtat en el món cooperatiu, dia 3 de
novembre.

Tots els esdeveniments que han tingut una repercussió important per a l’entitat
han estat difosos en els mitjans de premsa i comunicació. S’han fet públiques les
UCABAL Polígon de Son Llaüt, par. 37, 1º pis, 971 72 51 80 - Fax 971 57 99 24
07320 Santa Maria
. Http://www.ucabal.es
e-mail: ucabal@ucabal.es

22

jornades celebrades sobre
assegurances agràries celebrades a les Illes.

integració,

i

les

jornades

sobre

FORMACIÓ
La formació és una eina fonamental per a la nostra organització, encaminada a
les noves exigències del mercat i a la millora de la competitivitat.
ACCIONS FORMATIVES 2008
ACTIVITAT

LLOC

Traçabilitat

Sant Antoni

Jornada EFQM

Centre Bit Inca

PRL Treball en el Camp

Centre Bit Inca

PRL Treball en el Camp

San Guillermo

Curs Conducció Toro

UCABAL

Curs Conducció Toro

UCABAL

Curs Conducció Toro

Coop. Pollença

Nou PGC

UCABAL

Nou PGC

UCABAL

Curs Conducció Toro

Sant Antoni

Nou PGC

UCABAL

Nou PGC

UCABAL

Curs Conducció Toro

Sant Martí

PRL Treball en el Camp

Sant Martí

Traçabilitat

Pollença

Traçabilitat

Illacamp

Nou PGC

Sant Antoni

Nou PGC

Sant Antoni

Nou PGC

Menorca

Nou PGC

Menorca

Condicionalitat

UCABAL

Gestión Personas Puestos Responsab.

UCABAL

Herramientas Lideres Cooperatives

Sant Martí

Herramientas Lideres Cooperatives

UCABAL

Jornada Assegurnaces Oví

Inca

Herramientas Lideres Cooperatives

Sant Antoni

Ejes para la Gestión Coop. Del Siglo XXI

UCABAL

Gestión Personas Puestos Responsab.

Sant Martí

Gestión Personas Puestos Responsab.

Sant Antoni

Ejes para la Gestión Coop. Del Siglo XXI

Sant Martí

Condicionalitat

Menorca

Jornada Assegurances Cereals i Herbacis

Menorca

Nueva Ley de Comercio

UCABAL

Nueva Ley de Comercio

C. I. Menorca

Cooperación empresarial. Modelos cooperativos

Inca
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9.- Serveis oferts a les cooperatives

Des del punt de vista dels serveis, hem de destacar que han estat orientats a la
seva expansió i a la millora de la gestió i la qualitat dels mateixos.
L’objectiu és la contínua innovació dels nostres serveis per tal de donar una
bona resposta al soci, a les seves necessitats actuals i futures
En aquest gràfic podeu veure un comparatiu entre l’any 2007 i 2008 de la
facturació genèrica dels diferents serveis de UCABAL:

30.000,00
Econ.

Assegurances

25.000,00
Laboral

20.000,00

2007

15.000,00

2008

PRL

10.000,00
Jurídi

5.000,00

Tècnic

0,00

- JURÍDIC
Departament lligat a l’organització, des dels inicis tracta de recolzar a la pròpia Unió
de cooperatives i a les cooperatives en les qüestions jurídiques i socials que es van
suscitant. Durant l’any 2008 ha recolzat assumptes relatius a constitucions de
cooperatives, estudis sobre fussions, tràmits per la disolució i liquidació, redacció e
interpretació de contractes.

-

DEPARTAMENT ECONÒMIC-FINANCER

Des de el departament es treballa, en donar suport econòmic i de gestió
empresarial a les cooperatives així com a altres entitats interessades; sense desmerèixer
les feines requerides per la pròpia entitat.
Les tasques internes de la Unió de Cooperatives suposen l’elaboració dels
pressupostos anuals, l’elaboració dels estats financers mensuals per al Consell Rector, el
seguiment i anàlisi de les desviacions que es produeixen del pressupost aprovat,
seguiment i implantació de les mesures de control intern, gestió de cobrament i de
l’equilibri financer de l’entitat, control i justificació de les subvencions i elaboració dels
comptes anuals.
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Encarem des d’aquest any i amb molta il·lusió el repte d’ajudar a
les cooperatives en el canvi cap a la cultura empresarial. Els nostres serveis abarquen les
següents tasques: comptabilització i anàlisi dels saldos de les diferents comptes que
integren els balanços, gestió de la facturació, presentació dels impostos fiscals que
pertoquin, ajuda en el tancament de l’exercici amb assessorament de millora,
elaboració dels impostos de societats, elaboració de les comptes anuals, estudis de
viabilitat, estudis econòmics i informes d’auditoria interna
- DEPARTAMENT COMPTABLE
Servei existent des de la creació de la Unió orientat a donar el suport comptable
complet a les cooperatives que ho requereixen, així com a la pròpia entitat.
-

LABORAL

El departament laboral fou creat l’any 2003 per donar servei a les cooperatives
sòcies d’UCABAL i a la mateixa entitat. El servei ja ha fet extensa la seva activitat cap a
altres empreses agràries dins l’àmbit de les Illes Balears.
L’evolució d’aquest departament des de l’any 2004 ha estat el següent:
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-

SERVEI DE PREVENCIÓ MANCOMUNAT AGRARI DE BALEARS (SERPREMABAL)

El Servei de Prevenció Mancomunat Agrari de Balears, (SERPREMABAL), integra
les empreses del sector agrari i ramader dins l’àmbit geogràfic de les Illes Balears.
Durant el darrer trimestre de 2008 hem fet reunions i estudis per tal de valorar la
possible externalització d’aquest servei, contrastant dades i pressupostos de diverses
empreses externes de prevenció.
Finalment s’acorda que en data 1 de gener de 2009 es realitzarà el canvi de
model del Servei de Prevenció, per la qual cosa SERPREMABAL queda dissolt a 31 de
desembre de 2008.
Al llarg de l’any 2008 el Servei de Prevenció ha donat servei a 18 empreses
agràries, entre elles UCABAL, així el progrés del Servei des de la seva creació l’any 2004
ha estat el següent:
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-

TECNIC

A Menorca coordinem les tasques del departament de ramaderia del Consell Insular
per als socis cooperativistes del centre de la illa, i recolzem les actuacions tècniques,
d’assegurances agràries i formació desenvolupades des de UCABAL.
A Mallorca durant l’any 2008 hem disposat del servei d’un tècnic veterinari.

-

ASSEGURANCES:

ASSEGURANCES AGRÀRIES:
UCABAL com a “Tomador” realitza una tasca d’informació i difusió de les
assegurances agràries a través de la realització de diferents jornades, celebració de
reunions informatives, anuncis publicitaris a la radio, etc. També realitza la funció de
representació dels interessos dels assegurats dins la Comissió Territorial d’Assegurances
Agràries de les Illes Balears i dins la Comissió Nacional d’Assegurances Agràries a ENESA.
L’any 2008 s’han celebrat les següents jornades de divulgació:
•
•

Assegurança d’Oví - Caprí. Inca, 8 de maig.
Integral de Cereals i Cultius Herbacis Extensius. Es Mercadal, 17 de juliol.

UCABAL Polígon de Son Llaüt, par. 37, 1º pis, 971 72 51 80 - Fax 971 57 99 24
07320 Santa Maria
. Http://www.ucabal.es
e-mail: ucabal@ucabal.es

26

Agroserveis Cooperatius Balears, SL (empresa vinculada i participada al 100% per
UCABAL) realitza les funcions de “Mediador” com a agents exclusius d’AGROMUTUA
(tercera empresa nacional en participació dins AGROSEGURO). A través d’aquesta
oferim als nostres socis el servei de contractació d’Assegurances Agràries i la tramitació
dels possibles sinistres.
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ASSEGURANCES GENERALS
Col·laborem des de l’any 2003 amb la Correduria d’assegurances d’A.N., Soc.
Coop. podem oferir-li així als nostres associats, socis i tercers la contractació de pòlisses
d’assegurances.
NIVELL DE CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES GENERALS
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