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2013  



CONSIDERACIONS

- Moment especialment complicat
( Pèrdues 2011 i 2012)( Pèrdues 2011 i 2012).

- Política de contenció de la despesa 
i reestructuració de personal ii reestructuració de personal i 
recerca de noves fons de 
finançament ç

- Complexitat a nivell representativa
- Esforç entre tots per poder ç p p

mantenir l'entitat a fi de que pugui 
dur a terme la seva missió. 





ASSEMBLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA 09-10-13
RENOVACIO del Consell rector de l’entitat.

PRESIDENTA  J ò i  B fé R iPRESIDENTA: Jerònima Bonafé Ramis

VICEPRESIDENT: Bartolomé Pons 
Cardona 

SECRETARI: Jaime Orell Canals

TESORER: José Mayans Marí

VOCALS :      Antoni Garcias SimónVOCALS :      Antoni Garcias Simón

Joan Fullana Gomila. 

Joan A. Fullana Pelegrí. 

Margalida Munar Fiol

Bernat Ramis Coll

Antoni Sastre Noguera

Martí Solivelles Ferrer

INTERVENTORS: Miquel Binimelis Rigo INTERVENTORS: Miquel Binimelis Rigo 
Joan Viñas Cardona
Francesc Truyol  Olives



I.-REPRESENTACIÓ I PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME 2013 

.- a  la defensa i la promoció del model 
cooperatiu, ben dimensionat i competitiu a les Illes 
Balears.

.- a acompanyar a les cooperatives en el seu 
desenvolupament de manera molt directa en aspectesdesenvolupament de manera molt directa en aspectes 
relacionats amb la seva dimensió. 



• Algora Jiménez José MaríaAlgora Jiménez, José María
• Bonafe Ramis, Jerónima
• Lascurain Arteche Arantza• Lascurain Arteche, Arantza
• Pedreño Frutos, Juan Antonio



Llei 13 / 2013 de Foment de laLlei 13 / 2013 de Foment de la 
Integració Cooperativa. Entitat 
Associativa PrioritàriaAssociativa Prioritària.



(AMCAE) Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro alimentarias EspañaCooperativas Agro-alimentarias España

Presidencia: 
Jerónima Bonafè Ramis 

Objetiu: 

aconseguir un paper mes actiu de les dones a les 
cooperatives, millorar el seu lideratge. 

Diversificar l'economía del medi rural i recolçar l' Diversificar l'economía del medi rural i recolçar l' 
emprenement femeni.



AMCAE

• Es constitueix al març de 2013

• Participen 10 Federacions • Participen 10 Federacions 

•



Contenciosos interposats per ASAJA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
ILLES BALEARS
SALA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO
SENTENCIA: 00719/2013, 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
ILLES BALEARS
SALA CONTENCIOSOSALA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO
SENTENCIA: 00761/2013SENTENCIA: 00761/2013



ACTUACIONS :

Representació Institucional dins els diferentsRepresentació Institucional dins els diferents 
àmbits de la Comunitat Autònoma:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient  
Vicepresidència Econòmica 
Conselleria d’Economia.
D G. de Comerç i empresa. 
FOGAIBA
Institut Balear de la Dona 
Comitè de Seguiment del PDR, 
Consell Agrari Inter insularConsell Agrari Inter insular,
Comitè territorial d'assegurances agràries.   



ACTUACIONS: 

Hem de destacar la tasca que com a Lobby 
representants del sector cooperatiu davant 
l’administració hem dut a terme, fent al·legacions a 
tots els document normativa Això ha implicat unatots els document normativa. Això ha implicat  una 
activitat intensa sectorialment parlant. 

També hem potenciat actuacions de formacióTambé hem potenciat actuacions de formació 
encaminades a despertat sensibilitat  entre les 
cooperatives per arribar a fórmules de cooperació e 
intercooperació.p



Al·legacions de Cooperatives agroalimentàries

Al·legacions al pla hidrològic de les Illes Balears. 

Al·legacions a l’Esborrany de Decret de mesures de prevenció i deAl·legacions a l’Esborrany de Decret de mesures de prevenció i de 
lluita per a l’eradicació de les plagues dels vegetals o dels productes 
vegetals en l’àmbit de les Illes Balears 

Al·legacions a l’esborrany de la resolució del conseller pel qual s’aprova 
el programa d’actuació aplicable a zones declarades vulnerables.

Al·legacions a l’esborrany d’ordre sobre declaracions al sectorAl·legacions a l esborrany d ordre sobre declaracions al sector 
vitivinícola.

Al·legacions a l’esborrany d’ordre que modif el reglament DO Pla i g y q g
Llevant. 

Al·legacions a l’esborrany d’ordre que aprova plec de cond. Tècniques i 
reglament DO Binissalemreglament DO Binissalem

Al·legacions  l’ordre de protecció de la DO Oliva de Mallorca. 



Al·legacions de Cooperatives agroalimentàries

l l l d dAl·legacions a les ajudes de: 

Producció integrada. g
PAC 2013
Fruita a les escoles
Formació PDRFormació PDR
ADV
Joves agricultors
Valor afegitValor afegit



Altres documents:
• Assegurances agràries.
• Llei de caça.
• Escrit relacionat amb la nova PAC, i la seva 

aplicació a les illes Balearsaplicació a les illes Balears.
• Escrit relacionats amb la especificitat de les 

nostres illes front la nova PAC davant el 
Ministre i davant la CAEMinistre i davant la CAE.

• Escrits relacionats amb la modificació del 
decret que regula l’etiquetatge facultatiu.   
E i d' l l i d i i• Escrit d'al·legacions de inspeccions en 
compliment del RD us sostenible fitosanitaris i 
del registre de biocides. 



Signatura de convenis amb 
entitats financeres.entitats financeres. 



ACTUACIONS: 

Organització de una Jornada pel 
foment de la participació de les 
d di l ll tdones dins els consells rectors 
de les cooperatives 



Inauguració centre 
Cap VespreCap Vespre 
cooperativa de 
Soller



Formació com a prestació de 
serveis 

• 41 cursos
• 751 alumnes

1 416 h d f ió• 1.416 hores de formació
– PDR
– Formació a distància.
– Prestació serveis formació– Prestació serveis formació
– Conveni CCAE-Magrama
– Formació bonificada.



Formació a 
l’escola taller del escola taller de 
Ajuntament 
d’Esporlesd Esporles



Formació en el marc de programa de 
desenvolupament rural



Organització de Jornades de difusió de la nova PAC 2015-
2020 i presentació de INTEROVIC a Mallorca2020 i presentació de INTEROVIC a Mallorca



Presentació del llibre ” Varietats Locals de les illes 
Balears” 11-04-13



DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 
PALMA, 7 DE NOVEMBRE DE 2013
l d lSala Magna del R.C.N.P

Destacar les ponències. 
• Carlos de la Higuera Pérez Director General delCarlos de la Higuera Pérez, Director General del 

Grupo Cooperatiu Gredos San Diego
• Eduardo Baamonde, Director General de 

Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya baix el 
titol de “ Construyendo una nueva generación detitol de.  Construyendo una nueva generación de 
cooperativas “.



ACTUACIONS: ASSEGURANCES AGRÀRIES 

- Jornada de difusió de les 
assegurances agràries de l’Olivar,  
20 de novembre de 2013 a Sóller20 de novembre de 2013 a Sóller.

- Publicitat de les assegurances a 
t é d d di ONDAtravés de campanyes de radio ONDA 
CERO, COPE.

- Publicitat a la nostra web. 
Est di del ni ell de contractació a les- Estudi del nivell de contractació a les 
Balears. 



Campaña Publicitaria:
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DIMENSIONAMENT ESTRUCTURAL I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT .

ACTUACIONS

- Hem donat continuïtat a la tasca iniciada l’any 2010 
amb el projecte d’AT, interco operació, treballant sobre 
un grup de cooperatives per millorar aspectes de 
gestió. 

- Arrel de les actuacions s’ha signat un conveni de 
col·laboració entre el Grup Cooperatiu Camp Mallorqui 
i Cooperativa de Sineu.i Cooperativa de Sineu.



Servei econòmic financer

Serveis de comptabilitat integral 
( t bilit t f ió d(comptabilitat, confecció de 
comptes anuals, la distribució de 
l’ e cedent en els diferents fonsl’ excedent en els diferents fons 
de reserva,  o en els seu cas la 
imputació de les pèrdues iimputació de les pèrdues,  i 
imposts de societats), en el 2013  
– 12 empreses que reben 

aquest servei. 
– 27 imposts de societats. 



Servei econòmic financer

Juntament amb el servei• Juntament amb el servei 
de professionals 
independents hem fet 
auditories internes de les 
cooperatives que ho 
sol·licitensol liciten.



Fusió de cooperatives 

Agost de 2013: Fusió per g p
absorció de les 
Cooperativa del campCooperativa del camp
de Formentera i la 
Cooperativa de consumCooperativa de consum
de Formentera. 



Servei laboral i de prevenció de 
riscos laborals 

Servei laboral a les  
cooperatives i empreses del 
sector: 14 empresesp

Servei de prevenció de riscosServei de prevenció de riscos 
laborals a les  cooperatives 
i a explotacions agrícoles ii a  explotacions agrícoles i 
ramaderes: 16 empreses



Serveis oficina Menorca   

Servei tramitació PAC
Serveis de gestió de llibres 

d'explotació,p ,
Renovació cartilles 

ramaderesramaderes
Servei de guies
Altes i baixes de bovins 

40 explotacions



C ió d l d f ióCreació del centre de formació



Centre de formació a Santa Maria





Centre de formació a Mercapalma





Presencia als medis de comunicació

Assemblea general de 
l’entitat maig 2013l entitat maig 2013









Article COINGA La Vanguardia 
21-06-13



Acord inter cooperatiu a Menorca



DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 
PALMA, 7 DE NOVEMBRE DE 2013

Sala Magna del R.C.N.P

PRESENTACIÓ FEDERACIÓ DE COOPERATIVES PRESENTACIÓ FEDERACIÓ DE COOPERATIVES 
ILLES BALEARS 
ALAIOR, 25 D’OCTUBRE 2013 



Ha estat un any difícil, de noves apostes i nous reptes, 
que durant l’any 2014 estan donat els seus fruitsque durant l any 2014 estan donat els seus fruits.
Agrair al personal de l’entitat i als professionals, que de 
manera voluntària ens han ajudat a posar en marxa 
aquests projectes la seva dedicació entusiasme i laaquests projectes, la seva dedicació, entusiasme i la 
seva i feina. 

Gracies
Agrair a totes aquelles persones que  han fet i fan un 

esforç per a que la nostra organització pugi seguiresforç per a que la nostra organització pugi seguir 
sent  referent  de l’economia social agrària a les illes 
Balears, treballadors, membres de Conselles 
Rectors i socis de cooperativesRectors i socis de cooperatives. 



GràciesGràcies.... 




