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

PRESIDENTA:  Jerònima Bonafé Ramis 

VICEPRESIDENT: Samuel Bosch Moll  

SECRETARI:     Jaime Orell Canals 

TRESORER: José Mayans Marí 

VOCALS :      

   Antoni Garcias Simón 

   Joan Fullana Gomila.  

   Joan A. Fullana Pelegrí.  

   Margalida Munar Fiol 

   Bernat Ramis Coll  

   Joan Mora Adrover  

   Martí Solivelles Ferrer 

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

 

 Durant l’any 2016 el Consell 

rector s’ha reunit amb 5 

ocasions una de elles a 

Menorca.  



 
•Participació de la Presidenta de 
cooperatives agroalimentàries Illes 
Balears com a Secretaria del Consell 
Rector a les reunions de Consell Rector 
de la CAE en 12 ocasions. 
 
• Participació de la Directora a les 
reunions del Consejo de Gerentes amb 
11 ocasions  
 
•Participació a les reunions sectorials 
de:  

• Sector lacti 
• Sector Fruites i hortalisses 
• Sector Fruits secs 

I.-REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit 

Nacional   

 



•Participació com a socis de CAE a les 
activitats de l’entitat.  
 
•Participació de la Presidenta i Directora 
a la reunió del Consejo Intersectorial de 
CAE  on es varen debatre “Retos del 
sector cooperativo español” 

I.-REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit 

Nacional   

 



I.-REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a 

l'àmbit Nacional   

 

Participació com a socis de CAE a 
les activitats de l’entitat i de les 
entitats regionals: V Congreso de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y 
León d’octubre i al IV Congreso de 
Cooperativismo d’Aragó el mes 
d’abril.  
 
 

 



I.-REPRESENTACIÓ DEL MOVIMENT DE 

DONES COOPERATIVES A L'ÀMBIT NACIONAL   

 

Subscripció de Convenis 
Voluntaris amb el 
MSSSI per a treballar 
l’Igualtat d’Oportunitats 
en el sector cooperatiu. 
Madrid, 14 d’octubre. 



AMCAE: Intercanvi de coneixements i 
experiències amb les cooperatives 
agràries cubanes per treballar per 
l’Igualtat d’Oportunitats. 
Cuba, juliol 2016. 

II.-REPRESENTACIÓ DEL MOVIMENT DE DONES 

COOPERATIVES A L'ÀMBIT INTERNACIONAL  



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a 

l'àmbit Autonómic 

Audiència amb la 
Presidenta del 
Govern de les Illes 
Balears, presentant i 
defensant el “Pla de 
Promoció del 
Cooperativisme”  i  
les “Mesures per 
pal·liar els efectes 
de la sequera”.  



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit 

Autonómic 

Posada en marxa del: 
•Consell Balear de l‘Economia Social i del 
Cooperativisme de les Illes Balears. 
 
• Elaboració de propostes Actuacions de 
foment del cooperativisme  



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a 
l'àmbit Autonòmic 

Conselleria de 

Territori  

Modificació de la Llei 

de carreteres pel que 

afecta al sector 
agrari.   



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a 
l'àmbit Autonòmic 

•Reunió del Consell Rector de Cooperatives 

agroalimentàries amb el Conseller de Medi 

Ambient, Agricultura i Pesca a la seu.  

 



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a 
l'àmbit Autonòmic 

 

•Reunions amb l’equip de la 

Conselleria de medi ambient per dur 

endavant el Pla de millora de la 

competitivitat del sector cooperatiu i 

defensar els interessos de les 

cooperatives.  

 

•Reunions per a revisar la Llei 
Agrària.  



•Reunió de les Cooperatives amb l’equip del 

FOGAIBA per a la tramitació dels ajuts de 

sequera per al sector agrari.   

 



Participació al Consell Agrari Inter insular i a les taules 

de la sequera de 2016  

Destacar la convocatòria de crèdits 
subvencionat per a les explotacions 
i per a les cooperatives i SAT’s. 
 
S’han signat uns 200 crèdits avalat 
per ISBA.   
  



ACTUACIONS: representació dels 

interessos del associats  

 Participació al Comitè de 

Seguiment del PDR, Pla 

de desenvolupament 
rural 2007-2013.  

 

  
 

  

 

  



ACTUACIONS: representació dels 

interessos del associats  

 Participació al Comitè de 

Seguiment del PDR, 

al·legant i recollint la 

Modificació del Pla de 

desenvolupament rural 

2015-2020, per a l' 

inclusió com a 

beneficiaris de les 

mesures de Cooperació 

les cooperatives, i 

establint prioritzacions 

com als criteris de 

selecció.  

 

 Mesura 16 COOPERACIÓ   

 

  
 

  



M16: Cooperación (art. 35) submedidas  

 

• 16.2 Apoyo para proyectos piloto y apoyo 

para el desarrollo de nuevos productos, 

prácticas, procesos y tecnologías.  

• 16.3 Cooperación entre pequeños agentes: 

intercambios. 

• 16.4.1 Cooperación entre agentes para 

desarrollar cadenas de distribución cortas y 

mercados locales. Venta directa.  

• 16.4.2 Cooperación entre agentes para 

desarrollar cadenas de distribución cortas. 

Información.  



• Hem participat a la Comissió Tècnica de la sequera amb la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca del dia 22 i 29 de gener i 12 de febrer, assistint a les reunions 

convocades i fent propostes concretes. Publicació crèdit subvencionat i mesures per a 

l’alimentació animal. 

• Reunió a les nostres instal·lacions amb les cooperatives i la Direcció i adjunt a gerencia del 

FOGAIBA per a la tramitació de les ajuts de sequera.   

• Hem assistir a la reunió del Consell Agrari de dia 4 d’abril de 2016. 

• Hem assistit a la comissió de seguiment del PDR 2007-2013 per fer el tancament del 

programa.  

• Hem assistit a la comissió de seguiment del PDR 2015-2020, així com a les reunions de 

Criteris de selecció d’operacions aportant la visió i propostes de la nostra entitat.  

• Comissió territorial d’assegurances agràries està convocada pel proper dia 18 de maig.  

• Reunió Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca al Parlament amb motiu de 

desplegament de les mesures de cooperació del PDR. 

• Participació a les reunions de la Conselleria amb motiu de la detecció de la Xylella a les 

Balears.   

• Presentació d'al·legacions a distintes normatives d’ajuts i decrets de la Conselleria de Medi 

ambient, Agricultura i Pesca  

 

 

Pla d’actuacions 2016 representació: Àmbit Conselleria 

Medi Ambient, Agricultura i Pesca    



   

 

• Participació a la Sessió del Parlament on es 

va aprovar la Llei d'igualtat d’oportunitats de 

les Illes Balears i en el desenvolupament de 

la mateixa.    

 

 

 

 

 

 
 

 

REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit 

Autonòmic.  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME a l'àmbit 
Autonòmic.  
 
Consells Insulars 
Treballant per a la defensa de les 
entitat sòcies i per a que la nostra 
entitat pugui tenir fiançament 
dels Consells  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME a l'àmbit 
Autonòmic.  
 
Consell Insular d’Eivissa. 
Treballant per a la defensa de les 
entitat sòcies i per a que la nostra 
entitat pugui tenir fiançament 
dels Consells  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME a l'àmbit 
Autonòmic. Ajuntament de 
Palma i Mercapalma.  



REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME 
als fòrums Econòmics i Social l'àmbit 
Autonòmic.  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME als fòrums 
Econòmics i Social l'àmbit 
Autonòmic.  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME als actes de 
la Diada de Mallorca 



Adhesió de Cooperatives 
agroalimentàries al  MANIFEST 

DE LA PLATAFORMA: “PER 
A LA REFORMA DEL 
SISTEMA DE FINANÇAMENT 

 
 
 
 
 

  



PROMOCIÓ DELS PRODUCTES COOPERATIUS: 
ANNIVERSARI DE COCETA  



REPRESENTACIÓ DEL 
COOPERATIVISME als 
fòrums  Agraris i 
Mediambientals en el marc 
de la Universitat de les Illes 
Balears.   



Organització del Dia Mundial del 
Cooperativisme a Menorca 23 de 
Setembre. Sant Lluis 

I.-REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit Autonòmic 

 

· Cooperatives agroalimentàries, 
instrument clau per a la sostenibilitat al 
medi rural a càrrec de Jerònima Bonafé 
 
· Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller a 
càrrec de Jaume Orell 
 
. Cooperativa del Camp de Menorca a 
càrrec de Tolo Mercadal Director 
Comercial. 
 
 
 
 



Organització del Dia Mundial del 
Cooperativisme a Eivissa 3 d’octubre. 

I.-REPRESENTACIÓ DEL COOPERATIVISME a l'àmbit Autonòmic 

 

· Cooperatives agroalimentàries, 
instrument clau per a la sostenibilitat al 
medi rural a càrrec de Jerònima Bonafé 
 
· Sa Cooperativa del Camp de 
Formentera a càrrec de Carlos Marí.  
 
· Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller a 
càrrec de Jaume Orell 
 
 
 
 



Assemblea general de cooperatives 
agroalimentàries illes Balears Abril de 2016 

Les cooperatives i SAT’s  líders sectorials: 
Estratègies i planificació del futur.  
 

• Sector lleter: Coinga.  
• Sector fruites i hortalisses:  Agroilla 

SAT 
• Sector fruites i hortalisses 

transformades:  Agromallorca SAT  
• Sector de la Patata: Illacamp SAT. 
• Sector de la Fruita Seca: Camp 

Mallorquí S. Coop. 
• Sector de l’oví: Cooperativa Pagesa de 

Pollença.  
• Sector oli d’oliva: Cooperativa de 

Soller. 
 

Factors clau per a les Cooperatives i Sat’s  a la 
planificació del futur. Conclusions.  
 



Estar en contacte amb les 
nostres entitats 



Participació a les assemblees de 

les entitats sòcies. 



   
 

 

Pla d’actuacions 2016 realitzat:  

 Assistència Assemblea general Cooperativa Pagesa de 

Pollença.  

• Assistència Assemblea general Cooperativa Sant Joan.  

• Assistència a l’assemblea general i Consell Rector de la 

Cooperativa d’Andratx.  

• Assistència a l’assemblea general i Consell Rector de la 

Cooperativa de Porreres.  

• Assistència Assemblea general Agroeivissa.  

• Asistencia Assemblea general  Sant Antoni. 

• Assistència al Consell Rector i a la Assemblea general  

Cooperativa de LLoret.  

• Assistència al Consell Rector i a la Assemblea general  

Cooperativa de Petra.  

• Assistència als Actes de Sant Isidre a Menorca. 

• Asistencia Assemblea general  Lleters de Mallorca S.C.L. 

 

 

 

 



Participació i col·laboració amb  a la 

organització de la Jornada tècnica 

del Camp Mallorquí.  



 

Organització visites a cooperatives i a 

explotacions amb l’objectiu de 

fomentar l’alimentació de proximitat i 

donar a conèixer als escolar el sector 

agroalimentari de les Illes .  

   

 

Actuacions: Donar a conèixer les cooperatives i SAT‘s 



Firma de conveni de col·laboració 

amb la Cambra de Comerç per a 

la formació de futurs treballadors 

del sector agroalimentari.  

 



DIMENSIONAMENT ESTRUCTURAL I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT . 

 

 

 ACTUACIONS: Assistència Técnica a les 

cooperatives:  

 

 Hem donat continuïtat a la tasca iniciada 

l’any 2012 amb el projecte d’AT, interco 

operació, treballant amb la  Cooperativa 

de Petra.  

 

 Arrel de les actuacions s’ha donat 

continuïtat a les actuacions iniciades amb 

el Grup Cooperatiu del Camp Mallorquí.  

 

 

 



 

TALLERS DE FORMACIÓ A 

CONSELLS RECTORS: 

  Mallorca 

  Formentera   

 

Actuacions: Tallers als Consells Rectors de Cooperatives  



Actuacions: Donar a conèixer les cooperatives i SAT‘s 

 

Organització de viatges 

formatius Joves d’Eivissa  

   

 



Actuacions: Donar a conèixer les cooperatives i SAT‘s 

 

Organització de viatges formatius per a les 

entitats sòcies 

   

 



 

TALLER 

 “Empoderament de dones 

sòcies de cooperatives i 

SAT’s”.  
25 i 26 de abril de 2016.  



Assistència a la jornada “Responsabilitat 
Social i Plans d’Igualtat. Un bon negoci 
per a les cooperatives”. 
Valencia, 9 i 10 de març. 



.- Sector Lacti. 

.- Sector de Patata 

.- Sector de Fruites I Hortalisses 

.- Sector dels Fruit Secs.  

.- Sectors de Cereals i Pinsos 

.- Sector de L’oli D’oliva. 

.- Sector del vi. 

 

 

INFORMACIÓ SECTORIAL  



Sector làctic: entre d’altres destacar 

•Informació mensual del sector làctic publicats pel FEGA, amb evolució de preus, Informe 
dels consums interiors, Informació sobre l'observatori làctic, defensa del interessos dels 
pagesos socis de cooperatives en ver el “Paquete Làcteo Europeo” i a la normativa per la 
qual  s’estableix una ajuda excepcional al sector vacuno de llet.  

•Al·legacions a la l’esborrany de “PROYECTO DE REAL DECRETO RELATIVO A LA INDICACIÓN 
DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA LECHE UTILIZADA COMO INGREDIENTE 

•Participació a la redacció del Document per a que el CONGRES de diputats aproves una 
proposició no de llei del PSOE per a que els ramaders cobrin per la llet un preu suficient.  

•Alegacions a l’aplicació del Reglamento Delegado (UE) 2016/1613 de la Comisión, de 8 de 
septiembre de 2016, por el que se establece una ayuda excepcional de adaptación para los 
productores de leche y de otros sectores ganaderos al MAGRAMA  

•Seguiment i elaboració de les dades de sol·licituds de reducció de la producció lletera del 
FEGA. Reglament 2016/1612 

•Participació en l’Elaboració de la proposta CAE al  repartiment de les ajudes per a la millora 
de la liquiditat de les explotacions de vacuno de llet del Magrama.  

•Participació en el “Consejo Sectorial Vacuno de Leche” de CAE.   

 



Sector oli d’oliva i olives: entre d’altres destacar 

 

Oli de Oliva: Produccions,  evolució del consums, evolució dels estocs finals 

Comerç intra i extra comunitari, Evolució de preus.  

Balances de campanya Oli d’oliva de la Comisión UE 

Informe de mercado Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa de fecha 15 de noviembre 

Oliva de taula: Producció, Comerç exterior, evolució de consums i de preus.  

 

Sector cereals i pinsos: entre d’altres destacar 

Informació puntual de les llonges i mercats de cereales en general.  

Informació CEREALES importacions i exportacions UE setmanals 

Participació en l’elaboració de la previsió de collita de la CAE. 

 

 



 

Sector  fruites i hortalisses, patata i fruits secs:  entre d’altres destacar 

•Seguiment cupo veto Ruso sector fruites i hortalisses R-2017/376 

•Informació sobre la Normativa qüestions fitosanitàries publicades en el DOCE.  

•Elaboració de la previsió de collita de Fruits secs.  

•Seguiment sobre el “Acord UE-Marroc” i las Conclusiones  del Abogado General del 
Tribunal de Justicia de la UE sobre el “Acuerdo UE-Marruecos”,  

•Difusió de dades de producció, preus i de mercats de la poma, melicotó i nectarina. 

•Seguiment i elaboració de propostes per a que el Ministeri les reculli als Reals Decretos de 
Programes Operatius i Fons operatius i sobre els criteris de Reconeixement de OPFH. 
(Reglamento de la Comisión (UE) Nº 543/2011 (PO y OPFH) y Modificación por el Ministerio 
de los Reales Decretos (RD 1972 y RD 1337))  

•Seguiment e informació sobre el Plan de fruita i verdura a les escoles i el Plan de llet a les 
escoles. 

•Participació en la elaboració de la posició conjunta del sector cítric respecte a la proposta 
de la COM sobre les modificacions dels annexes I a V de la Directiva 2000/29 sobre mesures 
de protecció contra plagues. 

•Participació en la elaboració d’alegacions i seguiment del reglament“Omnibus Regulation - 
Further Simplification of the CAP”  

•Seguiment de les ajudes associades para la campanya 2016 para Fruits de Càscara 

•Participació en el “Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas” de CAE.   

 



 

Elaboració de la previsió de collita de Fruits secs. 

 Al·legacions al “ Real Decreto por el que se modifica el RD 9/2015, que regula las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la 
producción primaria agrícola” 

Revisió i aportacions a les Guies de gestió integrada de plagues a traves de CAE.   

Participació en les al·legacions a la proposta de la Comissió sobre la modificació de els 
annexes I a V de la Directiva 2000/29 sobre mesures de protecció en frontera.  

Participació i assistència als “Consejo Sectorial de Frutos Secos” de CAE. 

Informació i difusió de la “Situación de Epitrix y medidas aplicadas por el Reino Unido a 
las patatas españolas”. 

Propostes per a la modificació del “Real Decreto 31/2009, de 16 de enero, por el que se 
aprueba la norma de calidad comercial para las patatas de consumo en el mercado nacional 
y se modifica el anexo I del Real Decreto 2192/1984, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas 
frescas comercializadas en el mercado interior” 

Elaboració de propostes per a la creació de “organización interprofesional agroalimentaria 
en el sector de la patata” 

 



• Organització de una 
jornada de les entitats i 
socis del sector oví amb 
Oviaragón. “ Aspecte clau 
per a la millora de la 
rendibilitat de les 
explotacions d’oví” 

Actuacions: Foment de la Intercooperació 



Pla d’actuació 2016:    Ucabal 

FORMACIÓ  agroalimentària. 

 

• Els cursos de la conv. SOIB 2014-2016 han 

finalitzat.   

 

• Iniciar els cursos de la conv. SOIB 2015-2017. 

 

 

• Col·laboració amb Mercapalma, ajuntament de 

Palma i Palma activa amb la formació dels 

treballadors de les empreses del sector 

agroalimentari, i crear una borsa de treballadors 

formats per a les empreses. 

 

 

 

 



Finalització dels cursos de formació de certificats de professionalitat 
del sector agroalimentari.  
- AGAO0208 “Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes” 390 
hores. 
- AGAN0109 “Cuidats y Maneig del Cavall” 510 hores. 
- AGAN0110 “Doma Bàsica del Cavall” 540 hores. 
- INAH0109  “Elaboració de Vins i Licors” 520 hores. 
- AGAJ0108  “Activitats Auxiliars en Floristeria” 310 hores. 
-AGAJ0208 “ Art floral i gestió de les activitats de floristeria” 600 hores.  
-AGAJ0110 “ Activitat de floristeria”  390 hores  
 

 
120 alumnes i la impartició de 3.430 hores lectives 
 

Formació SOIB 2015 -2017.  Any 2016 



Formació SOIB 2015 -2017.  Any 2016 



Formació SOIB 2016 -2018.  Any 2016 

AGAJ0108  “Activitats Auxiliars en 
Floristeria” 
 
N. alumnes: 15 
N. Hores: 310  



Formació PDR 2015 -2016.  Any 

2016 

549 alumnes 

524  hores   



311 alumnes 

313 hores   

Formació PDR 2016 -2017.    Any 2016 



“Curs bàsic d’usuaris professionals de productes 
fitosanitaris”:  5 cursos. 
  
 “Benestar animal en el transport” 20h: 1 curs. 
  
Curs de formació de “Gestió de comandes i 
manipulació de càrregues” per la Cámara de 
Comerç de 120 hores de formació: 1 curs.  
 
Curs de formació bonificada de “Compliance” de 
10 hores.  1 curs. 

  

 
 

Serveis de Formació:   



    

• Hem organitzat  41 cursos de formació del sector 

agrari, finançat pel PDR, centrats amb fitosanitaris,  

benestar animal en el transport, producció integrada, 

millora de la  gestió de les explotacions ....  

• Hem organitzar altres cursos de formació per usuaris 

professional de productes  fitosanitaris ( Campanet, 

Montuïri, Sa Pobla, Andratx) i Benestar animal en el 

transport per cobrir les necessitats de formació, sense 

finançament de PDR.  

 

• Total:  

• 1.135 alumnes 

• 4.852 hores de formació.  

 

 

  

 

 



Gestió de la Pac:  

  42 declaracions  

  1.643 recintes. 

 

Prestar serveis de gestió de llibres  

d’explotacions, ajudes i d’altres:  

  32 explotacions.   

 

Elaboració de Plans de gestió de fems per a 

les explotacions que estan el zones 

vulnerables de Menorca i que han sol·licitat 

les ajudes del CARB:  

37 Plans de gestió  

Serveis oficina Menorca 



 

• Jornada de promoció de les Assegurances 

agràries dedicada a les assegurances 

pecuàries  a Menorca el dia 12 de juliol. 

 

 

 

Foment de les assegurances 

agràries.  



      Jornada de promoció de les Assegurances 

agràries dedicada a la Patata a Sa Pobla dia 

6 d’octubre,  

 

 

 

 

Foment de les assegurances 

agràries.  



Campanya Publicitaria 2016  

- Publicitat de les 
assegurances a 
través de 
campanyes de 
radio ONDA 
CERO, COPE. 

- Publicitat a la 
nostra web.  



Foment de les assegurances agràries. 
Formació Assegurances Agràries 

Participació dels tècnics a les Jornades: 

• Peritacions Fruiters.  Abril a Lleida.  

• Peritacions  Cirera. Juny a Plasencia.  

• Peritacions en Vacú. Setembre. Santiago 

Compostela 

 



ACTUACIONS de cooperatives 

agro-alimentàries com a 

empresa de SERVEIS 



  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Serveis Jurídics 

.- Adaptació dels estatuts a la llei 

5/2011 i a la normativa d’ OPFH de  

3 cooperatives. 

 

.- Liquidació d’una cooperativa. 

 

.- Liquidació de l'Associació Foment 

de l’ametlla Mallorquina. 

 

.- Alta de la IGP Ametlla de Mallorca 

 

 

 

  



   Pla d’actuació 2016:    Serveis.  

 

 

• Serveis comptables/fiscals:   

 

– Tancaments i elaboració de comptes anuals. 16. 

– Assistència a assemblees de la cooperativa de Pollença, Sant 

Joan, Coop. Porreres, Lloret, Petra, Andratx, Lleters de 

Mallorca.  

– Càlculs del Impostos de Societats. 19. 

– Supervisions i tutorització de processos comptables.  

– Seguiments  i elaboració de comptabilitats. 

 

 



Serveis. 

• Assegurances agràries i generals: 
 Tramitació de pòlisses de: 

 Fruiters, Cítrics, Multicultiu d’Hortalisses, Ametller, 

Cereals, ... 

 Explotacions de Vacú, Oví, Porcí. 

  

 Serveis laborals: prestat serveis a 

 una mitjana de 11 empreses. 

 

 Servei de prevenció de riscos 

 laborals: prestat serveis a 15 

 empreses. 
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