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MISSIÓ
MISSIÓ.- La Unió de Cooperatives
Agràries de Balears, (Cooperatives agroalimentàries
Illes
Balears)
és
l’organització
representativa
del
Moviment Cooperatiu Agrari a les Illes
Balears, representa i defensa els
interessos econòmics i socials de les
Cooperatives i Societats Agràries de
Transformació
davant
qualsevol
organisme públic o privat, les assessora
i presta serveis encaminats a la millora
de la gestió de les cooperatives sòcies i
també als seus socis.
Cooperatives agro-alimentàries 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 67, 07740 de Es Mercadal.

VISIÓ.- Cooperatives Agroalimentàries
serà reconeguda com el referent de
màxim rigor en la defensa i impuls de
les polítiques agràries de les Illes per a
les cooperatives, els seus socis i les
altres institucions vinculades al sector
agrari.
VALORS.- Els valors que centren les
actuacions de Cooperatives agroalimentàries són la unió, cooperació, la
transparència, la professionalitat, el
compromís, l’esforç, la proximitat i el
futur.
Cooperatives agro-alimentàries 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 estem davant una
organització amb un conjunt de serveis
professionals
encaminats
a
l’autosuficiència per donar un valor
afegit a la seva missió.

Representació de Cooperatives agro-alimentàries dins la Confederació de
Cooperatives Agràries d’Espanya
Durant l’any 2014, en el transcurs de
l’assemblea general ordinària de
Cooperativas Agro-alimentarias de
España es va produir la renovació dels
càrrecs de Consell Rector, quedant
elegida la Presidenta de cooperatives
agro-alimentàries illes balears com a
Secretaria del Consell Rector de l’entitat
“Cooperativas
agro-alimentarias
(CCAE)”.

integrada dins “Cooperativas agroalimentarias de España (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
socioeconòmics relacionats amb la
Política Agrària Comunitària.

Cooperatives agro-alimentàries està
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Cooperatives agro-alimentàries, forma
part dels consells sectorials de
“Cooperativas agro-alimentarias (CCAE)

COOPERATIVES I SATs
Durant aquest exercici s’ha produït una sèrie de baixes a l’entitat motivat pels
processos de fusió de les cooperatives, com es el cas de la fusió de Frusebal i
Cooperativa agrària de Sineu, juntament amb Cooperativa Agropecuaria de Consell, i les
cooperatives de Sant Guillem i San Llorenç de Menorca, constituint la cooperativa del
Camp de Menorca.
A aquestes fusions es sumen la de les dues cooperatives de Formentera, la del camp i la
de consum, que una vegada culminat el procés de fusió, també han entrat com a sòcies
a la nostra entitat.
També en tingut un alta a l’entitat. Es el cas de la SAT Agromallorca, empresa clau e
innovadora dins el sector agroalimentari de les nostres illes.
Actualment tenim associades a 26 Cooperatives i 3 Societats Agràries de
Transformació. La facturació de l’any 2014 va ésser de 70.181.775,76 euros i el número
de socis de les cooperatives va ésser de uns 6.100 aproximadament.
Cooperatives i SATs associades a Cooperatives agro-alimentàries (2014)____________
Mallorca________________________________________________________________
RAÓ SOCIAL_________________________
SCL Agrícola i Ramadera de Petra
SCL Agrícola de Lloret
SCL Agrícola de Llucmajor
SCL Agrícola de Porreres
SCL Agrícola de Sant Joan
SCL Agrícola Murense
Alpira SCL Agrària
Lleters de Mallorca SCL
SCL Pagesa de Mallorca
SCL Pagesa de Pollença

Nº DE SOCIS________
14____________
31____________
21____________
198____________
123____________
54 ___________
67_ __________
10____________
32____ _______
45________ ___
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SCL Sant Bartomeu de Sóller
SCL Sant Salvador d’Artà
SCL Sa Malvasia de Banyalbufar
SCL Sa Vinya de Ca’n Servera
Vidauba S. Coop.
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics
Coop. Agrícola d’Andratx
Illa camp SAT
Fruita Bona SAT
Camp Mallorquí SCL (2on grau)
Agromallorca SAT

293______ _____
99____________
5
_
3
_
3___ ___ ____
36
_
50
_
16
_
31
_
16
_
46
_

Menorca
SCL COINGA
Cooperativa del Camp de Menorca
SCL Sant Martí
SCL Sant Bartomeu

_
123___________
601
_
125
_
58
_

Eivissa
SCL Sant Antoni d’Eivissa
Agroeïvissa S. Coop.
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia

_
1.839
24
1.650

Formentera
Cooperativa del Camp de Formentera

_
_
_

_
55

_
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ORGANIGRAMA
La Unió de Cooperatives Agràries de Balears està composta pels següents òrgans
socials: Assemblea General, Consell Rector, Interventors i Consells Sectorials.
ASSEMBLEA GENERAL
L’Assemblea General és l’òrgan de
govern i expressió de la voluntat social i
està constituïda pels representants
legals de les entitats associades i els
membres dels Consells Rectors de les
Cooperatives i SAT’s de la Unió de
Cooperatives Agràries de Balears. L’any
2014 es va celebrar una única
Assemblea General ordinària, que va
tenir lloc dia 3 d’abril al Saló d’actes de
l’Escola d’Hoteleria de la UIB, allà on
aprovarem els comptes anuals.

desenvolupar una “Valoracìó de Coop.
Agro-alimentàries d’Espanya. Mesures
que es recolliran al PDR Nacional”.
Clausurà l’acte el Conseller d’Agricultura
del Govern de les illes Balears, el Sr.
Company.

En el transcurs de la mateixa varem
desenvolupar una jornada, i varem
comptar amb una ponència a càrrec del
Sr. José Carlos Caballero. President de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears. ( Pendent de confirmació).
“LA
PAC
2015-2020.
MESURES
D’APLICACIÓ A LES ILLES BALEARS.”
També el Sr. Rafael Eloy Bolívar Raya,
Subdirector General del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient en va acompanyar en el
transcurs de la jornada i va presentar la
recentment aprovada “Llei 13/2013 de
Foment de la Integració Cooperativa.
Entitats Associatives Prioritàries”.
Ens acompanyà també el Sr. Fernando
Marcén. President de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, on va
CONSELL RECTOR
El Consell Rector és l’òrgan de govern,
gestió i representació de Cooperatives
agro-alimentàries, així que estableix les

directrius generals d’actuació amb
subordinació a la política fixada per
l’Assemblea General i amb subjecció a la
Llei. Està integrat pels presidents o
representants dels membres del Consell
Rector de les cooperatives i entitats
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sòcies. Els seus mandats són simultanis i
per quatre anys. Durant l’any 2014 s’ha
reunit en 5 ocasions, una de elles a l’Illa
de Menorca.

Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries ______________
Càrrec
Nom i Llinatges
Cooperativa
_
Presidenta
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6

Jerònima Bonafé Ramis
Bartolome Pons Cardona
Jaume Orell Canals
José Mayans Marí
Martin Solivellas Ferrer
Antoni Garcias Simón
Juan Fullana Gomila
Pep Lluís Reche García
Juan A. Fullana Pelegri
Bernat Ramis Coll

_

Frusebal, S. Coop.
________
Coop. del Camp de Menorca__
_
Sant Bartomeu de Sóller_ _
_
Agroeïvissa, S. Coop.__ _
_
Coop. Pagesa de Pollença.
_
Camp Mallorquí SCL__
_
_
SCL COINGA
_
_
SCL Sant Salvador d'Artà_ _
_
SCL Sant Martí
_
_
SCL Pagesa de Mallorca _
_

INTERVENTORS
L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en tot cas,
el tancament 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.
Interventors de Cooperatives Agro-alimentàries________________________________
Càrrec
Nom i Llinatges
Cooperativa
_
_
Interventor 1
Interventor 2
Interventor 3

Miquel Binimelis Rigo
Francesc Truyol Olives
Juan Viñas Cardona

SCL Vidauba______
_
Coop. Sant Bartomeu Ferreries_
SCL Sant Antoni d’Eivissa_ _

_
_
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CONSELLS SECTORIALS
Els Consells Sectorials són els òrgans de
gestió i representació dels sectors
d’activitat de les cooperatives agràries i
ramaderes, establint les directrius
generals d’actuació sectorial, amb
subordinació a la política general fixada
pels Òrgans socials de Cooperatives

Consells sectorials 2014

agro-alimentàries.
Els Consells Sectorials es reuneixen
periòdicament, en funció de les
circumstàncies de cada sector i estan
integrats pels representants designats
per les Cooperatives i SAT’s per a cada
sector

___________________

_

Consell sectorial

Estructura

Càrrecs

Cooperativa

Llet i Productes Lactis

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
_

Margarita Tudurí
Martí Dinares
Joan Juan Moll
José Mayans
Pep Reche

SCL COINGA
Lleters de Mallorca
Fruita Bona SAT _
Agroeivissa, S. Coop._
Camp Mallorquí SCL__

Fruites i Hortalisses
Ecològic
Fruits Secs
Pinsos
Cereals i subministraments
Oví
Patata
Vi
Oli d’Oliva

Georgina Brunet
Maria del Mar López
Gaspar Mas
Tonia Bosch
Gaspar Mas
Antonia Bosch
_ Martí Solivellas
Georgina Brunet
Joan Cantallops
Antoni Mora
Miquel Binimelis
Jaume Orell

_

_
_
_
_
_
_
Camp Mallorquí SCL
_
SCL Sant Salvador d’Artà _
Camp Mallorquí SCL__
_
Coop. Camp de Menorca
Camp Mallorquí SCL__
_
Coop del camp de Menorca
SCL Pagesa de Pollença__ _
Camp Mallorquí SCL
Illacamp SAT
_
_
Sa Malvasia de Banyalbufar
Vidauba, S. Coop. L.
_
Coop Sant Bartomeu Soller
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RECURSOS HUMANS
A Cooperatives agro-alimentàries durant l’any 2014 no s’ha produït cap incorporació de
treballadors. A 31 de desembre hi treballa un equip format per 4 persones al servei de
les cooperatives i SAT’s, realitzant tasques d’assessorament i serveis professionals, amb
una reducció de sous del 5 %, excepte la directora que es del 10 %.
Recursos humans 2014
Departament

Nom

Funció

Direcció
_
Econòmic financer
Recursos Humans i Assegurances
Coordinació Menorca

M.ª Francisca Parets Amengual
Maria Sansó Simón
Laura Sansó Simón
José Olives Pons

Directora-Gerent
Tècnic comptabilitat
________
Responsable del departament_____
Coordinador oficina de Menorca___

_

_
_

OFICINA MENORCA
A l’oficina de Menorca coordinem les
tasques del departament de ramaderia
del Consell Insular, pels socis
cooperativistes principalment del centre
de l’Illa, i recolzem les actuacions
tècniques, les assegurances agràries i
generals, i la formació desenvolupada
des de Cooperatives agro-alimentàries.
Actualitzem les cartilles ramaderes amb
la representació dels titulars, hem
tramitat Guies d’Origen i Sanitat
Pecuària per trasllat d’animals de totes
les espècies, hem realitzat el
repartiment de cròtals per identificar el

ramat vacú i porcí des de IBABSA i el
Consell Insular de Menorca, hem
complimentat els llibres de registre
d’Explotació Ramadera (vacú, oví –
caprí, porcí), hem complimentat els
quaderns d’explotació ecològica i de
pastures de races d’animals en perill
d’extinció (vacú, oví, equí), hem
realitzat assessorament a pagesos en
diversos temes com els tipus de cultius i
els tipus de ramat adequats a les seves
finques, etc.
Durant aquest exercici s’ha tramitat 57
expedients PAC i 1.272 recintes.

02 Representació
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REPRESENTACIÓ I DEFENSA
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
Cooperatives agro-alimentàries ha
mantingut
la
seva
tasca
de
representació i defensa dels interessos
del cooperativisme davant els diferents
Organismes, Institucions autonòmiques
i davant altres interlocutors socials.
L‘entitat ha dut a terme una tasca
permanent de representació dels
interessos cooperatius amb els alts
representants de la Conselleria
d’Agricultura, i en tots els fòrums en els
que ha participat, defensant un model
cooperatiu de futur, basat en la seva
orientació al mercat, de major
dimensió i capacitat competitiva,
recolzat en els valors de la unió i de
l’associació; del compromís de les
cooperatives amb els seus socis, les
seves rentes, el seu entorn, el seu
territori i la seva producció, així com
del compromís dels socis amb els

objectius, estratègies i actuacions
d’unes cooperatives que han d’estar
caracteritzades
per
una
gestió
professional, eficaç, transparent i amb
un elevat contingut social i ètic.
Cooperatives
agro-alimentàries
defensa empreses cooperatives que
projecten una imatge d’estructures
empresarials viables, rendibles, ben
gestionades, capacitades per adaptarse als canvis i reptes dels mercats;
compromeses amb el medi rural; coresponsables en el sosteniment rural i
en la defensa medi ambiental;
referents davant els demés agents i
especialment davant l’Administració;
capaces d’oferir al mercat productes de
qualitat, sans i segurs, en condicions
competitives, per la qual cosa són
suports imprescindibles per a la
viabilitat dels més importants sectors
agroalimentaris.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA.

Aquesta tasca de defensa dels
interessos del cooperativisme s’ha dut a
terme mitjançant multitud de reunions i
altres gestions davant alts càrrecs i
directius d’institucions i organitzacions
representatives dels agents soci
econòmics. Com és normal, la major
part d’aquesta activitat ha sigut amb els
representants
de
la
Conselleria
d’Agricultura i Pesca, que han assistit a
la nostra assemblea general així com als
diferents actes que hem organitzat al
llarg de l’any.

En les ocasions en les que ens hem
reunit s’han analitzat els temes de
l’actualitat del sector i s’han plantejat
les propostes de les cooperatives, en
referència als distints temes d’actualitat
com amb la nova política agrària
comunitària.
L’entitat a fet aportacions en matèria de
normativa reguladora i de ajudes,
destaquen com a eixos prioritaris que
les ajuts que es defineixin dins el marc
del nou l’article 68 recolzin els
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productors de les illes, que Balears sigui
definida com a zona vulnerable amb
dificultats específiques donada la seva
insularitat i per tant amb major
dificultats que la resta de plantacions de
l’estat.
Que les ajudes es concedeixin a les
explotacions que compleixin els
requisits de dur a terme actuacions que
millorin la qualitat de la producció.
Aquestes podien esser definides per les
OPFH, dins un programa de millora dels
cultius i de recollida de la producció
amb una clara orientació al mercat.
Les OPFH podien certificar i garantir les
millores
fetes
dins
les
seves
explotacions.

A principis d’any, s’ha dut a terme la
signatura del conveni específic de
col·laboració entre FOGAIBA, per la
tramitació d’expedients de PAC.

Destacar l’escrit que el President de
Cooperativas agro-alimentarias de
España, a petició de la Presidenta de la
nostra entitat, va dirigir al Ministre
d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, en referència al suport a
l’iniciativa del Conseller d’Agricultura.
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
una activitat intensa sectorialment
parlant.
Especial menció tenen les actuacions

referides al seguiment, aportacions i
al·legacions a la llei agrària, participant a
tots els debats públics, a la vegada que
defensant les nostres al·legacions
davant els partits politics amb
representació parlamentaria.
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També destacar les actuacions referides
al seguiment, aportacions i al·legacions
al nou Pla de Desenvolupament Rural,
participant a tots els debats públics, a la
vegada que defensant les nostres
al·legacions davant els partits politics
amb representació parlamentaria.
La nostra entitat entre d’altres ha
presentat:
Escrit referit a la proposta d’ordre per la
que s’estableixen les bases reguladores i
la convocatòria de mesures de
recolzament per a facilitar l’accés al
finançament de les explotacions
Agrícoles.
Escrit proposta distribució ajuts
Representació Institucional dins els
diferents àmbits de la Comunitat
Autònoma:
President del Govern de les Illes
Balears
Conselleria
d’Agricultura,
Medi
Ambient
D.G Medi Rural i Marí

acoblades sector fruits secs.
Al·legacions a l’Ordre del conseller
d’Agricultura per la qual es concedeix la
protecció de IGP Ametlla de Mallorca.
Escrit conseller posició coop per a
definir les sectors i quanties de cara als
futurs pagaments associats. “Pagos
Asociados de la PAC 2015-2020”
Escrits de demanda de convocatòria de
la Comissió territorial d’assegurances
agràries.
Escrits relacionats amb les mesures de
recolzament
a
les
explotacions
d’ametllers afectats per la sequera.
Escrit de demanda de més finançament
per a les assegurances agràries.
Escrit relacionat amb les modificacions
de la normativa que regula els fons
Operatius de les OPFH.
Al·legacions a les ajudes de:
Producció integrada.
PAC 2014
Fruita a les escoles
Formació PDR
ADV
Joves agricultors
Valor afegit
Bases reguladores de PDR 2015-2020

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

REPRESENTACIÓ DINS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPANYA
Com a representant de Cooperatives
agro-alimentàries i vicesecretària del
Consell Rector de Cooperativas agroalimentarias, la Presidenta de la Unió
assisteix periòdicament a les reunions

de Presidència i de Consell Rector que
es celebren mensualment a Madrid.
A la vegada ha participat a jornades,
congressos i altres esdeveniments que
permeten que Cooperatives agro-

alimentàries pugui tenir una visió
totalment al dia del que està vivint el
sector cooperatiu i agrari a nivell
nacional. Alhora estem dins el fòrum en
el que s’estructuren estratègies per
proposar a l’administració central, i
línies d’actuació per seguir recolzant al
sector cooperatiu.

Destacar les gestions realitzades a
través d’aquesta organització en front
del Ministre d’Agricultura a fi de
reconèixer les illes Balears com a
territori en dificultats específiques
comparades amb altres territoris, i la
resposta del Ministre, document que e
va remetre al Conseller d’Agricultura.

ASSEGURANCES AGRÀRIES
Cooperatives agro-alimentàries està
dins
la
Comissió
Territorial
d’Assegurances Agràries, mitjançant la
qual hem treballat pel foment i la
promoció de l’assegurança agrària
juntament
amb
la
Conselleria
d’Agricultura i Pesca, la Delegació de
Govern, les organitzacions professionals
agràries, Agroseguro i ENESA.
A
l’any
2014,
hem
sol·licitat
reiteradament la convocatòria de la
Comissió Territorial, motiva pels

problemes de la retirada dels mers a
l’illa de Menorca i aquesta no ha estat
convocada.
S’ha realitzat d’una Jornada
d’Assegurances Agràries amb el títol
““Assegurances de Explotacions del
Ramat Vacu” a la cooperativa de
COINGA, Alaior (Menorca), amb
l’assistència dels socis ramaders de les
cooperatives de Menorca i de
representants de ENESA, Agroseguro i el
Consell Insular de Menorca.

Cooperatives agro-alimentàries, a més
d’estar dins la Comissió Territorial,
també participa amb els seus tècnics,
dins el Grup de Treball de Cooperativas
agro-alimentarias (CCAE) a Madrid.
Juntament amb tots els representants
de les diverses autonomies es treballa
per fomentar i divulgar l’assegurança
agrària. També hem participat en els
seminaris organitzats per ENESA en els
que s’ha analitzat el sistema
d’assegurances actual i s’han preparat
estratègies cap al futur.
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També es va elaborar un estudi on es
posava de manifest la baixada en el
nivell de contractació de les
assegurances agràries es motiva per la
baixada de les subvencions de la
Conselleria d’Agricultura.

Els tècnics de cooperatives
agroalimentàries han participar a les
jornades de formació de a nivell
nacional que organitza Cooperativas
Agro-Alimentarias España Enesa i
Agroseguro.

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES ALS
ORGANS DE DECISIÓ DE LES COOPERATIVES

Cooperatives Agroalimentàries de les
illes Balears ha fet una aposta per a que
les dones assumeixin el paper que els
correspons dins les cooperatives. Per
aquest motius hem organitzat de dues
Jornades de sensibilització pels Consell
Rectors de cooperatives per a la
participació de les dones als òrgans de
govern
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-

-

-

Varies reunions amb els Consells Insulars de Menorca i Eivissa.
Participació a les reunions del Consell Agrari Inter insular.
Reunions amb la Direcció General de Medi rural i marí.
Visita del Consell Rector a COINGA.
Assistència a les Assemblees de Cooperativas Agro-alimentarias de España i
d’AGROMUTUA.
Participació a les distintes reunions amb les OPAS.
Assistència a una reunió amb el Conseller d’Agricultura de Govern de les Illes
Balears, per exposar-li la situació de les cooperatives agroalimentàries de les
Illes i les seves reivindicacions.
Assistència de la Presidenta de l’entitat a les reunions del consell rector i de
Presidència de Cooperativas Agro-alimentarias de España com a Vicesecretaria.
Participació en l’elaboració del projecte INTEGRA promogut per Cooperativas
Agro-alimentarias de España amb l’objectiu d’incrementar el nombre de dones
en els òrgans de gestió de les cooperatives agroalimentàries.
Assistència a l’Assemblea de l’Associació Mallorca Rural (LEADER MALLORCA).
Reunions amb la Direcció General de Comerç i Empresa.
Reunió amb la Directora General de Medi Rural i Marí.
Reunió amb el Director Gerent del FOGAIBA.
Reunió amb els serveis tècnics de la Conselleria d’Agricultura i del FOGAIBA.
Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell de Menorca.
Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell d’Eivissa.
Participació al Comitè de seguiment del PDR 2007-2013.
Asistencia a la reunió de presentació del nou pla Hidrològic de les illes Balears.
Participació a les assemblees generals de les cooperatives sòcies.

Següents al·legacions:
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-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual
es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de
qualitat, corresponents a l’any 2014.

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions al projecte d’Ordre per la qual es
modifica l’Ordre de la consellera d’agricultura i pesca de 18 de desembre de
2007 i s’aprova el text refós de l’Ordre de bases reguladores de la concessió de
subvenció de en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes
Balears 2007-2013.

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de la Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen ajudes per al funcionament d’organitzacions
professionals agràries de Mallorca dutes a terme l’any 2013

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment del valor
afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2014

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes
agrícoles de qualitat, corresponents a l’any 2014

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen, per a l’exercici 2014, ajudes en el marc del PDR de la
línia de formació.

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions de Cooperatives
agroalimentàries Illes Balears al RD de pagaments directes del 2014 i al l’esborrany
de Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2014 de
determinades ajudes comunitàries directes a la agricultura i a la ramaderia, fen
especial incidència per que les ajudes al sector dels fruits secs es puguin seguir
cofinançant per part de les CCAA i l’estat espanyol, a través dels seus propis
pressupostos. La continuïtat d’aquestes ajudes condiciona enormement el
futur del sector.
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-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions al pla hidrològic de les Illes
Balears.

-

Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de resolució de la
convocatòria de joves agricultors 2014.

-

Preparació, estudi i presentació de informe de posicionament de cooperatives
agroalimentàries en relació al RD 460/2011 a la Conselleria d’Agricultura.

-

Elaboració d’informe de les implicacions que suposa pel sector oví la
modificació de la PAC de cara a l’any 2015.

-

Elaboració d’informes diversos pels sector cooperatius majoritàriament
representat per les cooperatives.
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03 Fets destacats de
Cooperatives agro-alimentàries
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FETS DESTACATS
REPRESENTACIÓ

Les cooperatives formen part important
de les respostes a l’hora de cercar
solucions pel sector agrari de les illes
balears, problemes actuals com a manca
de rendibilitat i la manca del relleu
generacional, es pot abordar i millorar a
través de les cooperatives. La formació,

fonamental
i
estratègica
i
l’assessorament sectorial i empresarial,
són aspectes claus per les cooperatives
per això la tasca que desenvolupa la
Unió de Cooperatives és fonamenta
amb
aquesta
estratègia.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LES ILLES BALEARS. DIA MUNDIAL DEL
COOPERATIVISME.

La Federació es l’òrgan representatiu i
d’interlocució
del
conjunt
del
cooperativisme de les Illes Balears i que
doni cohesió a la diversitat del món
cooperatiu. Les seves prioritats son les
de divulgar els principis cooperatius,
defensar
els
interessos
del
cooperativisme i promocionar projectes
d’interès comú per al nostre sector,
d’acord amb els principis cooperatius de
amb l’objectiu és incorporar tot el teixit
empresarial cooperatiu de les Illes
Balears.
Destacar les ponències que es varen dur
a terme a l’acte:
• Presentació de l’experiència de
transformació d’una empresa en
crisis amb una cooperativa.
(Murcia).
• Ponència a càrrec del Sr. Juan
Antoni
Pedreño
Frutos,
President de COCETA i de CEPES.

l’Aliança Cooperativa Internacional.

Destacar també el sopar “Dia mundial
del cooperativisme” Algaida, 23 de
novembre de 2014.

Durant el transcurs del sopar es va fer
es va fer entrega dels premis “Coop” a
entitats o persones representatives del
sector cooperatiu, que es varen lliurar al

MUNDIAL DEL COOPERATIVISME
PALMA, 10 de desembre de 2014
La federació està formada per les
Cooperatives
agro-alimentàries
(UCABAL), la Unió de Cooperatives de
treball
Associat
(UCTAIB) i la
Cooperativa de Consum Sant Crispin,
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que es i ha estat President de UCTAIB i
President de la Cooperativa Es Lledoner,
el Sr. Antoni Vicens, per la seva
trajectòria i dedicació al moviment
cooperatiu.

SIGNATURA DE CONVENI AMB CAIXA COLONYA I CAJAMAR
Es va signar un conveni de col·laboració
amb Cajamar i amb Caixa Colonya
L’objectiu es la promoció de productes
financers per a les cooperatives i SATs
associades a la nostra entitat.

PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ALAIOR DE L’ANY 2014

Un any més hem participat a la Fira
d’Alaior a la que hi hem tingut un espai
juntament amb COINGA i, d’aquesta

manera hem pogut donar a conèixer els
productes cooperatius i les tasques que
duem a terme a Cooperatives agroalimentàries.
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La Presidenta i el Secretari de l’entitat
han visitat l’estand de la Cooperativa
del Camp de Menorca.

COMPETITIVITAT
PROJECTE D’INTERCOOPERACIÓ
Des de l’any 2008 treballem amb projectes d’ intercooperació dins el programa
d’Assistència Tècnica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i María, a través d’un
conveni amb Cooperativas Agro-alimentarias de España.
L’objectiu d’aquest projecte és dinamitzar un grup de cooperatives motivades en dur a
terme projectes conjunts. Dins el projecte 2014 s’han treballat amb dues línies de feina:
-

-

Fusió de les cooperatives Agrària de Sineu, Cooperativa Frusebal i la Cooperativa
Agropecuaria de Consell, creant la Cooperativa Camp Mallorquí fruits. S’han fet
tots els treball que implica la realització de la fusió i el documents, enregistrant
al registre de cooperatives de les illes Balears.
Dades de l’observatori cooperatiu de les illes Balears.

CULTURA EMPRESARIAL
Des
de
Cooperatives
agroalimentàries, tenim una eina molt
potent per poder incidir dins la cultura
empresarial de les cooperatives i
aquesta és mitjançant la formació.
Treballem per potenciar la formació
dels recursos humans de les nostres
cooperatives associades, tant
treballadores i treballadors com sòcies i
socis. I, especialment, la formació
estratègica pels membres dels consell
rectors, perseguint els següents
objectius:

-

-

-

Fer algunes reflexions sobre el
què està passant en el món que
ens envolta.
Ampliar la visió de les persones
que
“governen
les
cooperatives”.
Incentivar “petits” canvis de
mentalitat.
Motivar als Consells Rectors a
emprendre canvis.
Unir llaços amb la Unió de
cooperatives.
Guanyar
23

confiança.
Durant l’any 2014 hem ofert diverses
modalitats d’accions formatives
dirigides a membres de consell rectors,
gerents, empleats i socis de
cooperatives:

 Conveni de Formació amb el
MAGRAMA
Cooperatives agro-alimentàries
Illes Balears hem col·laborat
amb
Cooperativas
Agroalimentarias de España i amb les
demés Federacions i Unions
territorials, tal com hem fet en
anys anteriors, organitzant i
impartint accions formatives en
matèria de formació del
personal directiu, treballadores i
treballadors i sòcies i socis, del
cooperativisme
agrari
que
compleixin la condició d’
ocupats.
Aquestes
accions
formatives estan co-finançades
per el Ministeri d’Agricultura,
Medi Rural i Marí (MARM) i el
Fons Social Europeu.

i accions encaminades a la
formació i a la posada en marxa
de mecanismes que ens
permetin
avançar
en
el
funcionament
de
les
cooperatives com a sistemes
empresarials,
fent-les
més
competitives,
fortes
i
preparades per afrontar nous
reptes.
Dins aquest conveni vam
realitzar les següents accions
formatives:
-

-

“ Foment de la
Integració Cooperativa”
realitzat a l’Escola
d’Hoteleria”, varen
assistir 25 alumnes de
Mallorca.
“Mejora del
redimensionamiento
estructural y fomento
de la intercooperación”
realitzat a Consell, varen
assistir 20 alumnes de
Mallorca.

Amb aquest conveni és possible
el desenvolupament d’activitats
Cooperatives agro-alimentàries volem
seguir treballant en una formació
interactiva, dinàmica i pràctica per
aconseguir obrir mentalitats, obrir
possibilitats d’ intercooperació i
col·laboració entre les cooperatives
agroalimentàries de les nostres illes, i
també
entre
les
cooperatives
agroalimentàries i les de treball
associat amb l’ànim d’aconseguir
sinèrgies entre elles.
També

hem

impulsat

la

operació
amb
les cooperatives
d’ensenyament com a consumidors al
seus menjadors escolars de productes
agroalimentaris.

interco
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FORMACIÓ: PARTICIPACIÓ A ESTUDIES PEL SECTOR.
Cooperatives agroalimentàreis ha participat a l’estudi “ ESTUDI DEL POTENCIAL DE
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES I
RAMADERES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA” amb l’ objectiu d’ajudar
al sector a millorar la seva eficiència.
L’estudi es va presentar a la Cooperativa del Camp de Menorca i a la Cooperativa Sant
Martí, de

FORMACIÓ
La formació constitueix un element clau dins la nostra entitat. Amb aquest sentit hem
organitzat 41 cursos de formació, amb un total de 782 alumnes i 3.416 hores. La
distribució de cursos ha estat la següent:
– PDR: hem desenvolupat programes de formació en el marc de programa
de desenvolupament rural (PDR), impartint cursos de formació per a
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l’obtenció del carnet de fitosanitaris i de la Producció Integrada.
– Formació a distància.
– Prestació serveis formació: Cooperatives agro-alimentàries ha estat
subcontractat per entitats públiques o associacions per a l’impartició dels
següents cursos:
•

Aplicador de Plaguicides. Nivell Bàsic. Realitzat a Esporles del 5
de setembre al 28 de novembre de 2014, amb 25 hores de
duració i al que varen assistir 14 alumnes. Havent tramitat el
carnet d’aplicador de

– Conveni CCAE-Magrama
– Formació bonificada.

També dins la tasca de divulgació, cooperatives agroalimentàries hem organitzat dues
Jornades de difusió de la nova PAC 2015-2020, una a les instal·lacions de la Cooperativa
de Camp Mallorquí i l’altra a la cooperativa de Pollença.
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També hem participat a l’organització de la Jornada del cultiu de l’Ametller organitzada
per la cooperativa Camp Mallorqui juntament amb Unió corporació agroalimentària S.
Coop. Catalana, així com al viatge formatiu organitzat per Camp Mallorqui al centre
d’investigació agrària de L’IRTA a Reus, a la Cooperativa Unió corporació
agroalimentària, i a explotacions de ametller.
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PARTICIPACIÓ AMB EL SECTOR HOTELER PER INCREMENTAR LA PRESENCIA DE
PRODCUTES DE LES NOSTRES COOPERATIVES I SAT’S

Cooperatives agroalimentàries ha treballar per a la coordinació del sector agroalimentari i
l’hoteler, propiciant trobades del sector amb l’objectiu d’incrementar el nivell de consum de
productes de les nostres illes al hotels. En concret s’ha desenvolupat varies reunions entre
cooperatives agroalimentàries i el grup hoteler Garden Hotels.

PARTICIPACIÓ A Jornades
Participació de Cooperatives agroalimentàries a les Jornades "L'agricultura del segle XXI a
Mallorca. Reptes i alternatives“ Organitzat per l’associació amics de la terra
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Premi de SIGFITO a la Cooperativa Santa Eulàlia de Eivissa, premi a punt de recollida
que més envasos reciclen a les Illes Baleares, durant l’any agrícola 2012/2013.

29

04 Cooperatives agro-alimentàries,
Àrea de Serveis
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SERVEIS DE L’ENTITAT
Juntament amb la tasca de representació i defensa dels interessos cooperatius,
Cooperatives agro-alimentàries ofereix determinats serveis a través de professionals
amb experiència i especialització en el sector. Les cooperatives tenen a la seva
disposició un equip humà multidisciplinari per donar resposta a les seves necessitats.

 Servei econòmic - financer
El departament econòmic - financer és un dels departaments de la Unió més
consolidats. La confiança de les cooperatives en la gestió proporcionada des d’aquest
departament es va demostrant any rere anys.
El nombre de cooperatives a les que proporcionem els serveis de comptabilitat integral
(comptabilitat, confecció de comptes anuals i imposts de societats) és ja de 12.
A més, ja són 20 les cooperatives a les que proporcionem el servei de confecció dels
comptes anuals, càlcul de la distribució de l’ excedent en els diferents fons de reserva,
o en el seu cas la imputació de les pèrdues, i la confecció de l’impost de societats.
Juntament amb el servei de professionals independents hem fet auditories internes de
les cooperatives que ho sol·liciten.

 Servei jurídic
Mitjançant aquest servei donam un
assessorament específic a les consultes
de tràfic ordinari de la cooperativa en
matèria jurídica: estatuts,
documentació, contractes i relacions
entre cooperativa i soci.

S’ha intentat continuar amb la
modernització estructural del nostre
sector, que lògicament passa per
l’adaptació continua del marc legal en el
que es mouen les nostres cooperatives.

 Servei laboral
Com a empreses que són, les
cooperatives agroalimentàries
necessiten contractar treballadors per
desenvolupar adequadament la seva
activitat. Amb l’objectiu de facilitar el
compliment de totes les obligacions
legals que es deriven de la relació entre
l’empresari i el treballador, la Unió de
Cooperatives disposa d’un servei
externalitzat des del qual es gestiona

tot allò relacionat amb l’àmbit laboral
de les societats cooperatives.
El servei laboral es va crear l’any 2003, i
des d’aleshores ha anat evolucionant,
intentant donar un millor servei tenint
en compte les necessitats dels nostres
clients.
Així l’any 2014 hem donat servei 13
empreses entre cooperatives,
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empresaris agrícoles i associacions.

 Servei de Prevenció de Riscs Laborals
El servei de prevenció de riscs laborals
va néixer com a servei mancomunat de
prevenció l’any 2004 i fou dissolt en
data 31 de desembre de 2008. Al gener
de l’any 2009 vam començar amb un
nou servei de prevenció amb el que
oferim la possibilitat de concertar un
servei extern de prevenció de riscs
laborals que comprèn una avaluació
inicial dels possibles riscs que existeixen
a cada centre de treball, així com la
planificació de l’activitat preventiva i la

informació als treballadors dels riscs
específics de la seva empresa.
I, d’altra banda la Unió de Cooperatives
gestiona i coordina les tasques entre el
servei extern de prevenció i les
cooperatives.
Aquest any 2014 hem donat servei a 18
empreses entre cooperatives,
empresaris agrícoles i associacions.

 Assegurances Generals
El
departament
d’Assegurances
Generals col·labora des de l’any 2003
amb la Corredoria AN S. Coop., amb
l’objectiu
d’oferir
tot
tipus
d’assegurances, cercant les millors
condicions i preus pels nostres clients
per assegurar el benestar de tots.

vida, PIME, salut, accidents,
responsabilitat civil de caça,
responsabilitat civil animal,
responsabilitat civil cooperativa,
responsabilitat civil per consellers i
directius, assegurances de crèdit i/o
caució.

Des de Cooperatives agro-alimentàries
oferim assessorament tècnic en distints
tipus d’assegurances: automòbils,
motocicletes, tractors, comerços, llar,

8 cooperatives treballen a través de
nosaltres en la contractació
d’assegurances generals.
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