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MISSIÓ 

 
MISSIÓ.- La Unió de Cooperatives 
Agràries de Balears, (Cooperatives agro-
alimentàries 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 6-
7, 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 agro-
alimentàries 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. 

 
 

COOPERATIVES I SATs 
 
Durant aquest exercici s’ha produït una sèrie de baixes a l’entitat i altes.   
 
Actualment tenim associades a 29 entitats, 24 Cooperatives i 5 Societats Agràries de 
Transformació. La facturació de l’any 2018 va ésser de 70.181.775,76 euros  i el número 
de socis de les cooperatives va ésser de uns 7.346 aproximadament.  
 
Cooperatives i SATs associades a Cooperatives agro-alimentàries (2018)____________ 
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Mallorca________________________________________________________________ 
 
RAÓ SOCIAL_________________________    Nº DE SOCIS________ 
SCL Agrícola i Ramadera de Petra         14____________ 
SCL Agrícola de Llucmajor          23____________ 
SCL Agrícola de Porreres        196____________ 
SCL Agrícola de Sant Joan        123____________ 
SCL Agrícola Murense          48  ___________ 
Alpira SCL Agrària          67_  __________ 
Lleters de Mallorca SCL              6____________ 
SCL Pagesa d’Inca           32____ _______ 
SCL Pagesa de Pollença                         46________ ___ 
SCL Sant Bartomeu de Sóller                      325______ _____ 
SCL Sant Salvador d’Artà             99____________ 
SCL Sa Malvasia de Banyalbufar            5    _ 
Vidauba S. Coop.              3___  ___ ____ 
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics         37                       _ 
Coop. Agrícola d’Andratx                          68         _ 
Illa Camp SAT            15                 _ 
Fruita Bona SAT            23          _ 
Camp Mallorquí SCL (2on grau)          16  _ 
Agromallorca SAT                          7    _  
Son Bora SAT                                            3    _  
Productors Mallorquins de Fruits Secs  SAT                                    996    _  

 
Menorca           _ 
SCL COINGA          111___________ 
Cooperativa del Camp de Menorca                       525  _ 
SCL Sant Martí          115  _ 
SCL Sant Bartomeu           55  _ 

 
Eivissa            _ 
SCL Sant Antoni d’Eivissa                   2.098  _ 
Agroeïvissa S. Coop.          21  _ 
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia                 1.683   _ 

 
Formentera                  _ 
Cooperativa del Camp de Formentera                                                                                          228  _ 
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ORGANIGRAMA 
 
 

Cooperatives agroalimentàries Illes Balears, 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 
2018 es va celebrar una única 
Assemblea General ordinària, que va 
tenir lloc dia 6 d’abril al Monestir de 
Monstisión de Porreres, allà on 
aprovarem els comptes anuals. 
L’assemblea i Jornada fou inaugurada 
per la Batllessa de Porreres, Francesca 
Mora i el Director General d’Agricultura 
del Govern de les Illes Balears, així com 
amb el President de la Cooperativa de 
Porreres i la Presidenta de 
Cooperatives. 
 
En el transcurs de la mateixa varem 
desenvolupar una Jornada “Processos 
de fusió d’empreses cooperatives: 
reptes i oportunitats”, i varem comptar 
amb una ponència a càrrec del Sr. 
Ferran Huguet, Director de Unió 
Corporació Agroalimentària.  
 
També es va dur a terme una Taula 
Redona, moderada per Agustín Herrero 
Director General de Cooperativas 
Agroalimentarias España, on es varen 
presentar els  Casos de fusió 
d’empreses cooperatives a Balears,  el 
cas de la Cooperativa del Camp de 

Menorca S. Coop,  Presentat per Sra. 
Antonia Bosch, Directora Gerent de la 
Cooperativa del Camp de Menorca i el 
cas de “Cooperativa Camp Mallorquí 
S.C.L.” Presentat pel Sr. Antoni Garcias 
Simón,  President  de la Cooperativa 
Camp Mallorquí S. Coop. per a finalitzar 
el Sr. Llorenç Mas, Director - Adjunt de 
FOGAIBA va presentar l’esborrany que 
Fogaiba està preparant per a “Línies de 
suport als processos de cooperació i 
fusió”.  
 
Clausurà l’acte el Conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern 
de les illes Balears, el Sr. Vicenç Vidal.  
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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 
sòcies. Els seus mandats són simultanis i 
per quatre anys. Durant l’any 2018 s’ha 
reunit en 9 ocasions, una de elles a l’Illa 
de Menorca. Les dates han estat les 
següents:  
9 gener 2018 
1 febrer 2018 
9 març de 2018 
11 maig de 2018 
 
 
 

 
  6 juliol de 2018 
24 juliol 2018 
  6 setembre 2018 
25 octubre 2018 
28 novembre 2018  
 
 

 
 
 
 
 

Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries  
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PRESIDENTA:              Jerònima Bonafé Ramis 

VICEPRESIDENT:         Samuel Bosch Moll  

SECRETARI:                 Jaime Orell Canals 

TRESORER:           José Mayans Marí 

 

VOCALS :      

 

   Martí Solivelles Ferrer 

  Isabel Maria Vicens Gelabert,  

 Francesc Tuyol Olives,  

  Bernat Ramis Coll  

  Santiago Lafuente Mir,  

  Joan Mora Adrover,  

  Antoni Garcias Simón,  

 

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________________________________ 
 

INTERVENTORS:  

 

Maria Ribas Roig 

Joan Fullana Gomila 

Georgina Brunet Ròdenas 

  
 
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 

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

 
Consells sectorials 2018       ___________________     _ 
 
 
Consell sectorial   Estructura Càrrecs  Cooperativa  _ 
Llet i Productes Lactis  Titular  Margarita Tudurí  SCL COINGA  _ 
    Suplent  Martí Dinares  Lleters de Mallorca _ 
Fruites i Hortalisses  Titular  Isabel Mº Vicens Gelabert  Agromallorca SAT  
    Suplent  José Mayans  Agroeivissa, S. Coop._ _ 
Ecològic    Titular  Gonzalo Rodriguez  Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent        _ 
Fruits Secs   Titular  Gonzalo Rodriguez  Camp Mallorquí SCL _ 
    Suplent  Alejandro Aristindo Productors Mallorquins FS 
Pinsos    Titular  Gaspar Mas  Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent  Tonia Bosch  Coop. Camp de Menorca 
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Cereals i subministraments Titular   Gaspar Mas   Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent  Antonia Bosch  Coop del camp de Menorca 
Oví    Titular              _ Martí Solivellas   SCL Pagesa de Pollença__ _ 
     
Patata    Titular  Joan Cantallops  Illacamp SAT  _ 
    Suplent              _ 
Vi    Titular  Antoni Mora  Sa Malvasia de Banyalbufar 
    Suplent  Miquel Binimelis  Vidauba, S. Coop. L. _ 
Oli d’Oliva    Titular  Miquel Gual   Coop Sant Bartomeu Soller 
    _ 

 
 
RECURSOS HUMANS 
 
A Cooperatives agro-alimentàries durant l’any 2018 s’ha produït una incorporació de 
treballador per donar suport als serveis tècnics per 3 mesos.  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.  
 
Recursos humans  2018         _ 
Departament   Nom    Funció   _ _ 
Direcció i Tècnic _                 M.ª Francisca Parets Amengual         Directora-Gerent                                                                                                                                        
Econòmic financer  Maria Sansó Simón  Responsable del departament ____ 
Igualtat, formació i Assegurances Laura Sansó Simón  Responsable del departament_____ 
Coordinació Menorca  Marga Truyol    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 39 
expedients PAC i 1.887 recintes. 
 
 
També s’ha elaborat 3 plans de gestió 
de purins per a les explotacions 
ramaderes de l’illa de Menorca. 

 
 
REPRESENTACIÓ DE COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES DINS LA CONFEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES AGRÀRIES D’ESPANYA.  
 
Presidència i Consell Rector de Cooperativas.  
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Durant l’any 2018, la Presidenta de 
cooperatives agro-alimentàries illes 
Balears ha continuat exercint les seves 
funcions com a Secretaria del Consell 
Rector de l’entitat “Cooperativas agro-
alimentarias (CCAE)”. 
  
Cooperatives agro-alimentàries està 
integrada dins “Cooperativas agro-
alimentarias 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 
participa com a soci a totes les activitats 
i reunions que organitza. Els 
representats sectorial participem a les 

reunions que es convoquen per debatre 
l’actualitat sectorial, així com en la 
fitxació de la posició política de 
l’organització enfront els temes que els 
afecta. 

El Consell Rector es reuneix una vegada 
al mes, normalment a la seu de Madrid. 
A més, aquest any s’ha reunit a Valencia 
i Galicia.  
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Consejo de Gerentes de Cooperativas Agroalimentàries.  
 
Dins els òrgans que formen part de 
Cooperativas Agroalimentarias España 
es troba el Consejo de Gerentes, format 
per els Directors Gerents de les distintes 
federacions de Cooperatives que es 
troben arreu del territori nacional. La 
Directora, M. Francisca Parets forma 
part del “Consejo de Gerentes de 
Cooperativas Agroalimentarias 
España”.     

 
El Consell es reuneix una vegada cada 
mes, i aquest anys s’ha reunit a Vitòria, 
Toledo  i  Valencia. La resta de reunions 
s’ha produït a la seu de Cooperativas a 
Madrid.  
 
 
 

 

 

Consejo Intersectorial de Cooperativas 
Agroalimentarias de España.  
 
Dona la publicació del reglaments 
comunitaris que afectaran a la nova 
política agrària comuna del nou 
períodes, Cooperativas 
Agroalimentarias de España es va reunir 
en el seu Consell InterSectorial el 12 de 
setembre, on hi varen participar la 
Presidenta i la Directora.  
 

L’objectiu fou debatre i consensuar el 
document d’al·legacions als Nous 
Reglaments de la Comissió i del Consell 
de la PAC 2021-2027 ( reglamento COM 
(2018) 392 final por el que se 
establecen normas en relación con la 
ayuda a los planes estratégicos que 
deben elaborar los Estados miembros 
en el marco de la política agrícola 
común financiada con cargo al FEAGA y 
al FEADER) , defensant el projecte 
comunitari i la integració política com a 
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mitja`per a millorar la sostenibilitat del 
sistema econòmic i del sector agrari en 
particular. Donat que la nova PAC 
representa un canvi de model de gestió, 
i que els estats membres tindran majors 
competències i control, es important 
aportant la visió de l’agricultura de les 
illes, destacant la necessitat de la seva 
diferenciació donada la seva 
particularitat,  i afavorint polítiques que 
la compensin. També destacar les 
aportacions fetes en reflectir una Pac 
més adreçada als joves i a les dones.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMCAE  
 
Amcae es la “Associación de mujeres de 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España”, creada amb l’objectiu donar 
visibilitat a les dones del sector 
agroalimentari cooperatiu, així com 
incrementar la participació de les dones 
dins els òrgans de Direcció de les 
Cooperatives, amb el convenciment que 

“ més dones millors Cooperatives”. La 
Presidenta de Cooperatives 
Agroalimentàries de les Illes Balears, 
Jerònima Bonafé Ramis, ostenta la 
Presidencia d’aquesta associació, 
liderant i participant en tot el actes i 
esdeveniments que es duen a terme per 
tot el territori nacional.   
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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 del Fogaiba, 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 adaptar-
se als canvis i reptes dels mercats; 
compromeses amb el medi rural; co- 
responsables 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 DE MEDI AMBIENT, 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 socio- 
econòmics. Com és normal, la major 
part d’aquesta activitat ha sigut amb els 
representants de la Conselleria de Medi 
Ambient, 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.  
 
Adjuntem document gràfic de la reunió 
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de gener de 2018 amb l’equip e la 
Conselleria.  

 

 

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.  
 
Hem mantingut diverses reunions amb 
l’equip de la Conselleria de medi 
ambient i la Direcció General de Treball 
i Economia Social, amb l’objectiu de  dur 

endavant el Pla de millora de la 
competitivitat del sector cooperatiu i 
defensar els interessos de les 
cooperatives.  
 

 
 
 

 
           

 

 
 
 

També destacar les actuacions referides 
al seguiment, aportacions i al·legacions 
al Pla de Desenvolupament Rural 2015 – 
2020, participant als Comitè de 
seguiment del PDR convocat a Eivissa , 
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, a la vegada 
que proposar al Comitè el increment de 
la dotació econòmica de les línies 
d’ajudes per a les Cooperatives 
procedent del  finançament de l’impost 
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de turisme sostenible.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Hem mantingut diverses reunions a les 
nostres oficines amb el tècnics del 
FOGAIBA, entre ells els ajuts per les 
línies de la mesura 16 dem PDR, i per 
altra els ajuts d’Intercooperació. 
 
Destacar també la nostra participació a 
les meses Sectorials de la Xylella i 
aportació de propostes per a pal·liar els 
efectes del bacteri al sector 
agroalimentari de les illes.  
 
 
 

 
 
La representació dels interessos del 
sector agrari i de les Cooperatives,  i la 
solidaritat al Llevant de Mallorca també 
va ser un fet destacat dins l’any 2018. 
Per aquest motiu varem estar al costat 
dels pagesos i ramaders de la zona 
d’Arta i Sant Llorenç, amb l’objectiu de 
facilitar el mes aviat possible la 
recuperació de la normalitat i la 
tramitació dels ajuts que financessin els 
desperfectes ocasionats a les 
explotacions per les riuades.  

 
 
 
La nostra entitat entre d’altres ha presentat:  
 
Escrit proposta distribució ajuts acoblades sector fruits secs. 
Escrit conseller posició coop per a definir les sectors i quanties de cara als futurs 
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pagaments associats.  
Escrits de demanda de convocatòria de la Comissió territorial d’assegurances agràries.  
Escrits relacionats amb les mesures de recolzament a les explotacions afectats per la 
Xylella.  
Demanda de més finançament per a les assegurances agràries.  
Al·legacions a l’Esborrany de la Modificació del Pla Hidrològic.  
Al·legacions a la declaració de les noves ZEPA’s.  
Escrit de repercussions de la normativa e Purins per a les Ajuts de la PAC.  
Al·legacions a l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 
Al·legacions a la Llei de Camins Rurals del Consell de Mallorca.  
Al·legacions al decret de varietat locals.  
Participació a les Reunions per avaluar el Pla de Contenció de la Xylella i mesures a dur a 
terme.  
Modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears. Derogació del Decret 
33/ 2015.  
Al·legacions a la línia d’ajuts de fruita a les escoles. 
Al·legacions a la línia d’ajuts de cadenes curtes. 
Al·legacions a la línia d’ajuts productes agrícoles de qualitat.  
Al·legacions al “Proyecto de RD XXX/2018, DE X DE XXXX, por el que se modifican los 
RRDD  1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 Y 1078/2014, dictados para la aplicación en 
España de la PAC” que afecta al sector de la fruita seca.  
Al·legacions a la línia de replantació d’arbres.  
Al·legacions a la línia d’ajuts ITS.  
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.

 

 
 
També em participat activament dins les reunions del Consell Agrari 
juntament amb els representats de les Cooperatives de les illes.  
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CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDUSTRIA.  
 
Amb la Direcció General de Treball i 
Economia Social hem continuat 
treballant per dur a terme les 
actuacions aprovades en el Pla director 
de l’economia social, destacant la 
nostra participació amb  l’elaboració de 
l’Avantprojecte de llei de Micro 
cooperatives, la definició i posada en 
marxa de les polítiques de suport al 
sector, incidint amb d’importància del 
suport a les cooperatives 
agroalimentàries,  i la participació en la 
elaboració del Programa Universitari en 
“ Creació i Gestió de Cooperatives i 
altres empreses de l’Economia Social.  
 
 

 
 
 
A destacar les tasques realitzades per 
aconseguir els següent objectius:  
 
1. Foment de la creació d'empreses 
d'economia social, així com la 
cooperació entre elles, per situar els 
índexs d'ocupats en empreses 
d'economia social de les Illes Balears a 
la mitjana existent a escala estatal. 
 
2. Foment de la formació, de 
l’ocupabilitat i de la inversió en capital 
humà de les empreses d'economia 
social i en sectors susceptibles de 
formar-hi part directament o 
indirectament (col·lectius d'aturats, 
persones en procés de canvi de treball, 
futurs gestors i assessors, etc.). 

 
3. Dotació i desenvolupament de les 
capacitats financeres estables de les 
empreses d’economia social, amb 
recursos propis o aliens i en qualssevol 
de les modalitats de finançament. 
 
També destacar la participació com a 
membres del CES a la Proposta de 
Dictamen 11/2018 relatiu a l’avant 
projecte de llei de microcooperatives de 
les illes Balears.  
 
Destacar també la participació de 
Cooperatives Agroalimentàries a la Fira 
del Mercat Social de Palma  
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.  
 
Cooperatives Agro-alimentaries Illes 
Balears ha mantingut la seva posició en 
front a la defensa de les estacions de 
Serveis de carburant desateses.  

Per aquest motiu es va personar com a 
afectada al Contenciós administratiu 
interposat per Govern de les Illes 
Balears en referència a la Sentencia de 
la Sala del Contenciós administratiu del 
tribunal superior de justícia de les Illes 
Balears de 31 de gener de 2017, on 
declarava nul l’article 7 del Decret 
Balear de 31/2015 que exigia la 
presència d’un empleat a totes les 
estacions de Serveis de les Illes Balears.  

Aquest  model, que a Europa ha estat 
defensat  per la Comissió Europea i a 
España por la CNMC i  la Secretaría del 
Consejo de Unidad de Mercado, te una 
important implantació a països como 
Dinamarca, Finlàndia i Suècia, on supera 
el 50% del total del mercat.  

A un mercat com les Illes Balears, on  
garantir el subministrament del Gas-oil 
agrícola es fonamental, les cooperatives 
juguen un paper molt important en la 

defensa del interesses del seus socis al 
subministrament i a un preus justos.  

Amb aquest sentit, i donat que la 
Direcció General de Consum va 
presentar a exposició pública la 
modificació del Decret, juntament amb 
el tècnic de CA Espanya varen assistir a 
una reunió amb el Director General amb 
l’objectiu que modifiquessin aquest 
aspecte de l Decrets, així com la 
presentació de les al·legacions de 
Cooperatives Agroalimentàries de les 
Illes Balears.  

 
 

 

CONSELLERIA DE TURISME.  
 
La Presidenta de Cooperatives, 
Jerònima Bonafé, en representació del 
Consell Agrari Interinsular, ha participat 
a les reunions convocades per la 
Conselleria de Turisme en el marc de la 
Comissió de l’Impost de Turisme 
Sostenible. Destacar la necessitat que 
els recursos disponibles es destinin a 
projectes amb repercussió en el sector 
agroalimentari, ja que es el que ocupa i 
mante realment el territori a les nostres 
illes.   
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CONSELLERIA DE TERRITORI I CANVI CLIMÀTIC.  
 
La participació de Cooperatives 
agroalimentàries en el procés de 
elaboració de la llei s’ha fet destacant 
que l’agricultura durant els darreres 
anys ha fet un veritable esforç per dur a 
terme polítiques de lluita de canvi 
climàtic, inclòs ha dut a terme 
politiques que anaven més enllà dels 
compromisos. Les emissions en 
agricultura representem el 10,3 % del 
total de la UE, i des de l’any 1990 
l’agricultura ha reduït les seves 
emissions de forma paulatina amb més 
del 22 % des de l’any 1990. Aquestes 
dades demostren que l’agricultura està 
fent els seus deures i contribuint a 
l’aplicació de l’Acord de Paris molt més 
que altres sectors com per exemple el 
transport, que en el cas de Balears es el 
primer sector emissor de CO2 i també 
dins la UE.  
 
A més, l’ agricultura, como a sector que 
gestiona la major part del territori de 
les Illes te un paper estratègic a les 
estratègies de mitigació del canvi 
climàtic.  
 
L’efecte del canvi climàtic tindrà i te un 
impacte biofísic, es a dir sobre els 
cultius, les pastures i la ramaderia, 
canvis en el recursos edafològics i 
hidrics, amb els canvis amb les plagues i 
malalties i amb les limitacions que la 
climatologia tingui sobre els cultius.  
Però també un impacte econòmic i 
social,  ja que la disminució de 
rendiments i la producció està suposant 

una disminució del marge net de les 
explotacions, amb la conseqüència de 
l’abandonament de les explotacions i 
els efectes negatius que te per al 
paisatge i el medi ambient.   
 

 
 
Les mesures proposades en matèria 
d’energia han anat encaminades a 
reduir la vulnerabilitat i les emissions de 
GEH del sistema energètic de les Illes, 
tenint en compte especialment:  
 

a) L’impuls a les polítiques 
d’estalvi i d’eficiència energètica.  
b) La promoció de les energies 
renovables a les Illes.  

 
Aquesta promoció implica facilitar a 
nivell urbanístic les instal·lacions de 
energies renovables a les explotacions 
agrícoles, i per tant la derogació del 
Decret 33 / 2015, de 15 de maig, ja que 
aquesta normativa recull els Mapes 
d’aptitud del territori per instal·lacions 
d’energia fotovoltaica, i aquestes 
limitacions afecten la major part del 
territori de les illes.   

  
 
DELEGACIÓ DEL GOVERN.  
 
Reunió amb la Representació de la AESA, seguretat alimentària  
 
Representats de Cooperatives, i de les 
seves entitats associades ham 

mantingut diverses reunions amb 
l’AICA, Agencia de Informació i Control 
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Alimentaris, entitat responsable de la 
vigilància de l’existència de contractes  
en aplicació de la Llei 12/2013 de 
mesures per a millorar el funcionament 
de la cadena alimentaria. En el transcurs 
de la mateixa se li va traslladar la 
problemàtica del sector agroalimentari 
en vers el canal Horeca, i sol·licitant que 
es modifiqui la llei amb l’objectiu 
d’obligar també a aquest canal a 
complir amb la obligatorietat de 
contractes, i sobre tot en els terminis de 
pagament.  

 

 
PARTITS POLITICS AMB REPRESENTACIÓ PARLAMENTARIA.  
 
Durant aquest any 2018 hi ha hagut una 
intensa activitat amb els grup 
parlamentaris amb representació, 
donada la quantitats de lleis que es 
trobaven en tramitació i que ens 
afectaven com a Cooperatives i com a 
part del sector agroalimentari. Amb 
aquest sentit ens hem reunit amb el 
Partit Popular, el Partit Socialista, el Pi, 
Grup més i Podemos, amb l’objectiu de 
presentar-los les al·legacions i 
propostes que la nostra organització, 
Cooperatives agroalimentàries de les 
Illes Balears, ha presentat al Govern  de 
les Illes Balears.  
 
 
En concret les Al·legacions a la Llei de 
Camins Rurals del Consell, 
Avantprojecte de  Llei Agrària, la Nova 
llei de Micro cooperatives i 
Avantprojecte de llei de Canvi Climàtic.  
 
També hem participat a les sessions del 
Parlament on es varen debatre les 
esmenes a la totalitat de 

l’Avantprojecte de llei Agrària.  
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REPRESENTACIÓ DINS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPANYA i CES Espanyol.  
 
Com a representant de Cooperatives 
agro-alimentàries i secretària del 
Consell Rector de Cooperativas agro-
alimentarias, 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.  
 
 
També la Presidenta participa, en 
representació de CEPES,  com a membre 
del Comitè Económico y Social de 
España (CES), participant a les 
Comissions que emeten els dictàmens 
preceptius dels avantprojectes de llei de 
l’estat que regulen les polítiques 
socioeconòmiques i laborals.  
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CONSELL DE MALLORCA  
 
Les Illes Balears, i en concret Mallorca, 
són un territori marcat per l'activitat 
turística i el sector serveis. L'agricultura 
i la ramaderia continuen gestionant 
gran part del territori illenc. 
L'abandonament d'aquestes activitats, 
sobretot, a les finques extensives, es un 
problema que ens condueix 
inexorablement a una pèrdua de la 
funcionalitat de l'espai rural així com 
l'hem entès fins ara, i per tant no 
podem interposar més traves a aquest 
sector que les dificulti poder cobrir les 
seves necessitats i dur a terme la seva 
activitat.   
 
Per aquest motiu, i donat que les 
competències amb territori de Mallorca 
corresponent al Consell Insular de 
Mallorca, Cooperatives ha mantingut 
contactes amb els responsables polítics 
per posar de manifest la preocupació 
del sector cap a la falta d’orientació 
agrària de les seves estratègies.  
 

Cooperatives va presentar les seves 
al·legacions al tràmit d'audiència i 
informació pública amb relació a la 
proposta de text articulat per a una Llei 
de camins públics i rutes d'interès 
excursionista de Mallorca, deixant 
patent la necessitat de la llei reculli la 
problemàtica de les explotacions 
agràries que es troben situades en 
aquest camins.   
 

 
 

  
ALTRES ACTES DE REPRESETNACIÓ:  
 
Cooperatives agroalimentàries ha 
mantingut contacte amb diferent 
organitzacions econòmiques de les illes 
amb l’objectiu de cercar sinergies amb 
benefici del sector agroalimentari. 
Aspectes tan claus com potenciar el 
consum de productes de la nostra 
terra,  donar a conèixer la tasca que 
duen a terme les cooperatives dins el 
medi rural i el destí de l’impost de 
turisme sostenible son alguns del 
temes tractats a les reunions 
mantingudes amb la federació Hotelera 
de Mallorca.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 25 

A mes destaquen:  

 

- Varies reunions amb els Consells Insulars de Menorca i Eivissa. 

- Participació a les reunions del Consell Agrari Inter insular. 

- Reunions amb la Direcció General d’Agricultura. 

- Visita del Consell Rector a  les entitats sòcies.   

- Assistència a les Assemblees de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

- Assistència a les reunions amb el Conseller De Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

del 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 Secretaria.  

- Participació en les reunions de AMCAE, associació creada 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 Treball i Economia Social.  

- Reunió amb el Director Gerent del FOGAIBA i l’adjunt de FOGAIBA 

- Reunió amb els serveis tècnics de la Conselleria d’Agricultura i del FOGAIBA.  

- Participació al Comitè de seguiment del PDR 2015-2020.  

- Asistencia a la reunió de la Comissió Balears de l’aigua i presentació de les 

al·legacions a la modificació del pla Hidrològic de les illes Balears.  

- Participació a les assemblees generals de les cooperatives sòcies.  

- Reunions amb el partits politics per a la defensa dels interessos de les 

cooperatives, entre elles les al·legacions a la Llei agrària, a la Llei de camins 

rurals, a la Llei de canvi climàtic, a la Llei de Microcoperatives, entre d’altres. 

- Reunions amb l’Àrea d’Agricultura de la Delegació del Govern i amb l’AESA per 

temes relacionats amb la Llei de cadena alimentaria i els seu compliment. 

- Reunions amb el D. G. De Consum per defensar els interessos de les 

cooperatives a vendre carburants, fent al·legacions al Decret que ho regula, i 

personar-nos com a part afectada davant al Tribunal Suprem  per el recurs 

interposat per la Comunitat Autónoma de les illes Balears en referència a la 

Sentencia de la Sala de lo Contenciós Administratiu que declarava nul el Decret 

31/2015 amb el que determinava l’exigència de tenir un empleat a totes les 

estacions de servei. 

- Participació als viatges formatius organitzats per SEMILLA.  

- Participació a les reunions i sessions per elaborar la llei agrària. 

- Participació com a Secretaria de la IGP Ametlla de Mallorca
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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.

 
ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES GENERALS DE LES COOPERATIVES:  

 
l’Assemblea General de les 
Cooperatives es un dels actes més 
importants d’aquestes societats, ja sigui 
per la comunicació al soci, i per la 
rellevància dels aspectes que s’hi 
tracten. A l’assemblea es on es 
presenten i s’aproven els comptes 
anuals i les estratègies i els plans 
d’actuació de cara al nou exercici. Per 
aquest motiu Cooperatives  
Agroalimentàries acompanya a les seves 
entitats sòcies en aquestes reunions així 
com els Consell Rectors preparatoris, 
posant en valor la tasca que duen a 
terme i ajudant a l’organització, 
convocatòria, desenvolupament i 
elaboració d’actes i certificacions de les 
mateixes.  
 
 

 
 
Durant l’any 2018 hem prestat suport i 
assistit a les assemblees de la 
Cooperativa pagesa de Pollença, Coop. 
Ramadera de Pollença, Coop. Andratx, 
Coop. de Llucmajor, Coop. de 
Formentera, Coop. Sant Antoni 
d’Eivissa, Coop. Agroeivissa, Coop. 
Camp Mallorquí, Coop de Petra, Coop. 
de Sant Joan entre d’altres.  
 
Destacar la presencia a la Coop. de 
Porreres, on aquest any es va produir el 
relleu a la Presidencia de la 
Cooperativa, lloc que ha ocupat durant 
mes de 20 anys el Sr. Antoni Martorell.  
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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 
l’Aliança Cooperativa Internacional. 
 
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.  

amb  l’objectiu és incorporar tot el teixit 
empresarial cooperatiu de les Illes 
Balears.  
  

 
 
Aquest any el dia Mundial del 
Cooperativisme s’ha organitzat per part 
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de Cooperatives Agroalimentàries, i es 
va celebrar a la Cooperativa de Sant 
Bartomeu de Soller i a Ciutadella a la 

Cooperativa del Camp de Menorca.   
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



També es varen organitzar unes jornades de a Formentera amb l’objectiu de difondre el 
model cooperatiu, i participació a la Fira d’Emprenedoria d’Eivissa.

 
COMPETITIVITAT 

 
PROJECTE D’INTERCOOPERACIÓ: GRUP FARMERS.  
 
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 2018 s’han treballat amb dues linies:   
 

- la creació i consolidació del Grup Cooperatiu Farmers & co . S’han fet tots els 
treball que implica la creació del grup, elaboració dels documents, enregistrant  
al registre de cooperatives de les illes Balears cada un d’ells.   

- Dades de l’observatori cooperatiu de les illes Balears.  
 
 
GRUP FARMERS 
 
Dins l’any 2017, a partir de conèixer 
l’experiència i el projecte de 
Cooperativa del Camp de Menorca, es 
varen iniciar treballs i reunions per a 
que el projecte de Farmers adquirís 
una rellevància a totes les illes, 
apostant totes i cada una de les 
Cooperatives per impulsar un projecte 
conjunt de comercialització de les 
produccions dels socis i de les seves 
cooperatives.  
 
Per aquest motiu a finals de 2017 i 
l’any 2018 es va impulsar la creació del 
Grup Cooperatiu Farmers & co 
Menorca, Mallorca, Eivissa i 
Formentera, assessorant a les 
Cooperatives que en formaven part i 
realitzant la tasca de tramitacions i 
elevacions a públic de la documentació, 
així com la tramitació davant el registre 
de cooperatives.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 31 

 
 

 
 
 
 

 
També Cooperatives va participar i 
donar suport als actes de presentació 
del Grup Farmers, tot un esdeveniment 
polític i social del sector agroalimentari.  
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CULTURA EMPRESARIAL 

 
Des de Cooperatives agro-
alimentàries, 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 
confiança.  

 
Durant l’any 2018 hem ofert diverses 
modalitats d’accions formatives 
dirigides a membres de consell rectors, 
gerents, empleats i socis de 
cooperatives. 
 

 

 
 Formació i demostració: viatges formatius.   

 

Una modalitat es la realització de 
viatges formatius, on l’objectiu es 
difondre, demostrar i conèixer entre els 
directius de Cooperatives i Sat’s de les 
illes Balears  models de gestió i 
organització de cooperatives, així com 
processos de fusió dut a terme. El 
viatge realitzat a les Cooperatives de 
Murcia va permetre crear un clima 
d’intercanvi d’experiències 
enriquidores entre les persones 
dirigents de Consells Rectors, donant a 
conèixer models de gestió de l’empresa 
agrària, de les empreses de sector 
agroalimentari com Alimer S. Coop., 
Cooperativa creada arrel d’un procés 
de  fusió de les cooperatives Agrosol, 
Ciezana de Frutas, Hortofrutícola 
Ciezana, Agromur, U.A.G, Gamur, 
Camposur y Suagrilorca. 

  

 
 
 



 
 
També hem participat  als distints viatges formatius que l’empresa pública Semilla ha 
organitzat, entre ells el del sector de vacú de llet, el d’hortícola i el del sector oví i 
fruits secs.  
 

 
 
 
 
 
 Formació: Assistència a la “Convenció Retos y Oportunidades del 

Cooperativismo Agroalimentario Español” Murcia abril 2018   

 

Una delegació de Cooperatives de les 
illes Balears varem assistir a la 
Convenció de Murcia, foro de debat 
entre les Cooperativas agro-
alimentarias de Espanya, sobre quines 
son les qüestions que mes importen 
actualment a les cooperatives, com el 
futur de la UE i la Política Agrària 
Comuna, les perspectives econòmiques 
a curt, mig i llarg termini o les 
tendències del consum.  

 
 

Es varen desenvolupar tres tallers 
d’experts, en el que es varen analitzar: 
Tendències a la producció agrària, o la 
industria agroalimentaria i als mercats i 
a la comercialització. En aquesta 
darrera sessió la Cooperativa del Camp 
de Menorca va donar a conèixer el 
projecte Farmers & co com a projecte 
innovador cooperatiu de 
comercialització de cadenes curtes.   
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 Conveni de Formació amb el MAGRAMA 

 

Cooperatives agro-alimentàries 
Illes Balears hem col·laborat 
amb Cooperativas Agro-
alimentarias de España i amb les 
demés Federacions i Unions 
territorials, tal com hem fet en 
anys anteriors, organitzant i 
impartint accions formatives. 
Aquestes accions formatives 
estan parcialment  co-
finançades per el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació i el Fons Social 
Europeu. 
 
Amb aquest conveni és possible 
el desenvolupament d’activitats 
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 Montision de 
Porreres.  

- “Estrategia empresarial” 
realitzat a Palma, on hi 
varen assistir 12 alumnes 
de Mallorca.  

Cooperatives agro-alimentàries hem seguit 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 
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agroalimentàries i les de treball 
associat amb l’ànim d’aconseguir 

sinèrgies  entre elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Formació amb fiscalitat Cooperativa.  

 

La formació amb l’actualitat econòmica i 
financera es fonamental per 
Cooperatives i per donar un bon servei 
al socis. Per aquest motiu el 26 de 
setembre de 2018 es va presentar 
oficialment la càtedra de Cooperativas 
Agroalimentarias de la Universitat de 
València (UV), finançada per 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, en el  marc d’una jornada sobre 
fiscalitat i cooperació en el àmbit de les 
cooperatives. 
 

 
 

 
 
 

A la jornada de “La fiscalidad en las 
cooperativas agroalimentarias y 
acuerdos de intercooperación” es varen 
desenvolupar taules redones per 
debatre la   “Problemática en la 
cooperativa agroalimentaria sobre la 
relación de los socios con esta desde la 
perspectiva del IVA”, que va comptar 
amb la participació de Pilar Bonet, 
professora titular de Dret  Financer i 
Tributari de la UV, i José María López-
Alascio, inspector coordinador de la 
Subdirecció General de Impostos sobre 
el Consum del Ministerio de Hacienda. 
 
  



 

FORMACIÓ  

 
La formació constitueix un element clau dins la nostra entitat. Amb aquest sentit hem 

dut a terme els següents programes:  

 

– Formació bàsica per al sector agroalimentari de les illes, destinats als 

titulars d’explotacions agràries. Hem desenvolupat programes de 

formació en el marc de programa de desenvolupament rural (PDR), 

impartint 30 cursos de formació entre els quals es troben per a l’obtenció 

del carnet de fitosanitaris, carnet de fumigador, de la Producció 

Integrada, del Maneig d’Oví a les explotacions, Renovació de carnet de 

fitosanitaris, Poda de Cítric i d’Olivera entre d’altres.  Especial menció te 

la formació feta la joves agricultors que s’incorporen a l’activitat agrària. 

Han assistit un total de 502 alumnes en un total de 577 hores.  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 
     

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Formació en certificats de professionalitat. Des de l’any 2014 

cooperatives està acreditat per el SOIB com a centre de formació, estam 

inscrit al registre nacional de centres de Formació del SEPE amb el 

número 27015 i 27017. Aquest any s’han desenvolupat les següents 

accions formatives conduent als següents certificats de professionalitat:  

• AGAJ0110 ACTIVITATS DE FLORISTERIA (RD 1519/2011, de 31 de octubre)  480 
hores. 

• AGAO0108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVEROS, JARDINS I CENTRES DE 
JARDINERÍA (RD 1228/2006, de 27 de octubre de 2006) 330 hores. 

• AGAO0208 INSTALACIÓ I MANTENIMIENT DE JARDINS I ZONES VERDES (RD 
1375/2008, de octubre de 2006) 470 hores.  

• SEAG0110 SERVEIS PER AL CONTROL DE PLAGUES 370 hores.  
 

Per les nostres aules han passat un total de 55 alumnes, i s’han impartit un total de 
1.650 hores.  
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Cooperatives Agroalimentàries hem 
participat amb l’organització i 
assistència de distintes jornades. Una de 
elles va ser la V Jornada de referència 
del sector de l’ametller i garrofer, on 
amb un gran èxit d’assistència  (250 
pagesos) any rere any, la Cooperativa 
del Camp Mallorquí aconsegueix reunir 
referents del sector divulgant i donant a 
conèixer de primera mà les novetats en 
producció, recerca i comercialització 
que es duen a terme en aquests cultius 
tradicionals i de gran importància en 
l'agricultura i paisatge de les Illes.  
 
La jornada de la cooperativa 
Camp Mallorquí s'ha convertit en una 
referència per als productors d'ametlla i 
garrofa, ja que tenen l'oportunitat 
d'intercanviar punts de vista i analitzar 

les qüestions que els preocupen amb 
tècnics experts del cultiu i professionals 
destacats en l'àmbit comercial i 
industrial. 
 
Durant la jornada es varen presentar els 
resultats obtinguts en la plantació 
experimental de la cooperativa en la 
finca Sa Tanca de Consell, on es 
demostrà que amb un correcte maneig 
del cultiu, amb varietats adequades, 
s'aconsegueix produir ametlla de forma 
rendible. Va comptar amb la 
participació de IRTA,  de IRFAP i 
Corporació Agroalimentària, grup 
cooperatiu que està portant un pioner 
projecte d'I+D+I amb l'objectiu de 
revaloritzar la polpa de garrofa.  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 
Un altra jornada organitzades per 
cooperatives va ser la que es va dur a 
terme a COINGA Menorca, amb 
l’objectiu de presentar, donar a 
conèixer i animar a les persones 
assistents, titulars d’explotacions 
agràries lleteres de Menorca, els 
procediments de qualitat per a la llet de 
les seves explotacions, entre les quals, 
la certificació de la llet de pastura.  
 
La llet de pastura es una oportunitat per 
a les explotacions de l’illa de Menorca, 
ja que a moltes d’elles els animals 
pasten, i disposen de suficient terreny 
per alimentar els seus ramat, produint 
llet de major qualitat amb un gust 
diferent i respectant el medi ambient i 
el benestar animal.     
 
Es va comptar amb la participació la Sra. 
Maria Rey, Tècnica Veterinària, 
responsable  dels serveis tècnics de 
AGACA, Asociación Gallega de 
Cooperativas Agrarias, experta en el 

sector làctic i amb el procediments de 
certificació de la llet de pastura.  
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ASSEGURANCES AGRÀRIES

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

 
 
 
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 de Peritacions al sector de 
l’ametlla a Almeria.  

 

 
 
 

 
DEPARTAMENT D’IGUALDAT: 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 ha constituït la Comissió 
de Dones dins la seva organització. 
 
També ha organitzat trobades 
d’intercanvi de experiències amb dones 
de altres comunitats per donar a 
conèixer la seva experiència com a 
membres de Consell Rectors i fomentar 
així la seva participació. En tot moment 

hem comptat amb la participació de l’ 
Institut Balears de la Dona, i de la seva 
Directora, Sra.  Rosa   Cursach.  
 
Aquest anys hem comptat amb la 
presència de Sra. Mari Cruz, Presidenta 
de Campastur, cooperativa asturiana 
fruit d’un procés de fusió de 
Cooperatives.  
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També hem comptat amb la Secretaria 
de la Cooperativa VIVER, Sra. Cati Corell, 
cooperativa del sector de l’oli, vinya, 
fruits secs entre d’altres de la zona de 
Castelló.    
 
Destacar el dinamisme que transmeten 
aquestes dones, i la participació de la 
nostra tècnica en Igualtat a les jornades 
nacional organitzades per AMCAE.  
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RELLEU GENERACIONAL : COMISSIÓ DE JOVES.  
 

La falta de relleu en el sector agrari 
s’ha convertit en els darreres anys 
en una important preocupació per 
tots els agents e institucions que 
participem en el sector.  

Aquest fet entre d’altres esta provocat 
pels alts costos d'instal·lació, els baixos 
nivells de renda en comparació amb 
altres sectors o bé per la falta 
d'al·licients en el medi rural. Es 
necessitat que la terra continuï sent 
productiva no només per ella mateixa i 
la gent que en viu, sinó també pels seus 
efectes de conservació paisatgística. 
 
En aquest moments hi ha joves que ha 
apostat per aquest sector. Prova d’això 
son les dades que ofereix la Conselleria 
de 350 incorporacions fetes fins a l’any 
2018 de l’actual període de PDR. 
El Govern, a través del Fons 
de Garantia Agrària i Pesquera de les 
Illes Balears (Fogaiba ) subvenciona la 
creació d'empreses de joves agricultors 
a les Illes Balears per valor de 15.8 
milions d’euros.  

 
 
 

 
 
 
Però aquestes dades no son suficients. 
Dins aquest procés d’incorporació es 
necessari l’acompanyament al joves 
amb assessorament tècnic, de gestió i 
comercial. Aspectes com la recerca, el 
desenvolupament i la innovació son la 
palanca de canvi del sector 
agroalimentari de les nostres illes, i 
aquestes no es poden dur a terme al 
marge de les Cooperatives. Quan la 
innovació, la recerca i creativitat van de 
la ma del Cooperativisme sorgeixen els 
millors projectes.  
 
Amb aquest sentit , i desprès de dues 
edicions del curs de formació i creació 
d’empreses de joves agricultors, 
Cooperatives agroalimentàries ha creat 
la Comissió de Joves Agro Cooperatius, 
que perden ser foro de debat i 
propostes per a les cooperatives i per a 
la unió de Cooperatives.  
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Durant aquest any membres de la 
Comissió han participar a les jornades 
organitzades per la Red Rural Nacional 
de Relleu Generacional, posant el comú 
iniciatives, actuacions i problemàtiques 
que ajudin als joves en la seva 
incorporació a l’explotació i a la seva 
cooperativa.  
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04 Esdeveniments destacats de 

        Cooperatives agro-alimentàries 
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JERÓNIMA BONAFÉ, PREMIO EXTRAORDINARIO DE INNOVACIÓN DE MUJERES 
RURALES 

 
Durant l’any 2018, la Presidenta de 
Cooperatives Agroalimentàries de les Illes 
Balears i Presidenta de AMCAE, Jerònima 
Bonafé ha estat reconeguda en els IX 
Premio de Excel·lència a la Innovació per a 
les Dones Rurals, que atorga el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
categoria de  Premi Extraordinari.   

 
 

 
 
 

A la cerimònia d’entrega hi varen assistir el 
propi Ministre d’Agricultura, Luis Planas, 
així com una representació de la seva 
família, del Consell Rector de Cooperatives 
Agroalimentàries d’España, de les Illes 
Balears i de les autoritats del Govern de les 
Illes. Destacar la presència del Director 
General d’Agricultura, Sr. Mateu Ginard, i 
de la Directora de l’ Institut Balear de la 
Dona, Sra. Rosa Cursach.  
 

 

 

 
 
 
 
Tal com va destacat el Ministre              
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas els “Premis d'Excel·lència a la 
Innovació per a Dones Rurals”, 
reconeixen el treball carregat d'esforç i 
d'excel·lència en forma de projectes 
d'innovació que valoren i visibilitzen el 
medi rural. 

 
El premi extraordinari  reconeix la 
trajectòria de Jerònima en l'àmbit 
cooperatiu i la seva labor per 
l'apoderament de les dones sòcies de 
cooperatives perquè exerceixin papers 
més actius dins dels òrgans de decisió. 

 
Jerònima Bonafé va dedicat el premi a 
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totes les sòcies de cooperatives, 
280.000 dones a les quals representa en 
l'Associació de Dones de Cooperatives 
Agro-alimentàries d'Espanya, AMCAE i 
també als seus companys, membres del 
consell rector de Cooperatives Agro-
alimentàries, de Cooperatives 

Agroalimentàries de les Illes Balears, i 
als socis i sòcies de la seva cooperativa, 
així com als representants de la 
Conselleria del Govern balear presents 
en l'acte.  
 

 
 
PROCLAMACIÓ DEL SR. ANTONI CARDONA SANS, PRIMER PRESIDENT DE UCABAL I 
GERENT DE COINGA, COM A FILL IL·LUSTRE D’ALAIOR.  

 
 
Durant l’any 2017 la federació de 
Cooperatives de les Illes Balears, a 
proposta de  Agroalimentàries, va 
concedir el Premi COOP al que fou el 
Primer President de la Unió de 
Cooperatives Agràries de Balears, 
UCABAL. Aquest fet va suposar el inici 
dels tràmits per a que el Sr. Cardona fos 
també reconegut al seu poble, Alaior, 
on també va ser gerent de la 
Cooperativa Coinga i President de la 
Cooperativa de Consum San Crispin.  
 
Al novembre de 2018 fou proclamat fill 
il·lustre d’Alaior. Des de Cooperatives 
varem acompanyar a la seva família i 
ens alegrem força d’aquest 
reconeixement a una persona tan 
rellevant per el cooperativisme de les 

nostres illes.  
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COOPERATIVA AGRÌCOLA DE SANT JOAN: CENT ANYS D’HISTÒRIA. 

 
La història de la pagesia a Mallorca no 
es pot escriure sense remarcar el paper 
de les cooperatives, i en especial la 
Cooperativa Agrícola de Sant Joan, que 
el 2019 celebrarà el primer centenari 
d'un moviment que, a partir de la 
històrica Caixa Rural, va promoure la 
modernització del camp en un dels 
principals graners de l'illa durant moltes 
dècades.  

  

 

 

El actes de commemoració del 
Centenari es varen iniciar a la mítica 
finca dels Calderers,  reunint  un bon 
grapat de socis de la cooperativa que 
presideix Miquel Vidal Llaneres i que va 
estar acompanyada pel conseller de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca, 
Vicenç Vidal; la presidenta de les 
Cooperatives Agroalimentàries de les 

Illes, Jerònima Bonafé; el president de 
Camp Mallorquí, Antoni Garcies; el 
batle, Xisco Mestre, i la historiadora i 
periodista Catalina Gayà Morlà. A l’acte 
es presentà el calendari del 2019 de la 
cooperativa amb 12 postals històriques 
de l'entitat. 

                  

Ha estat un llarg camí ple de dificultats 
per la pròpia activitat i per les 
circumstancies socials i polítiques de 
cada moment dins aquests 100 anys.  
Però l’esperit amb el qual va ser creada 
es manté intacte a data d’avui, renovant 
reptes tan important com es aconseguir 
una qualitat de vida i per tant una renda 
digna per als pagesos. 

El conseller Vidal va destacar la lluita del 
món pagès per sobreviure i assolir un 
preus justos, alhora que assegurà que el 
futur implica que els agricultors arribin a 
tenir una renda digna. 

La Presidenta Jerònima Bonafé va 
remarcar l’ importància de la 
intercooperació entre les cooperatives 
"amb una feina transversal" i encarar el 
repte d'incorporar més dones als òrgans 
de gestió. El President de Camp 
Mallorquí Antoni Garcies va recordar 
que "sense unió i suma d'esforços 
(entre cooperatives) es fa difícil 
mantenir les explotacions dins el món 
econòmic que ens ha tocat viure", 
marcat per la globalització.

 
 
 



 
 
 
 
COOPERATIVA AGRÌCOLA DE PORRERES: PREMI SIGFITO.  

 
 

 
 
Durant l’any 2018 la Cooperativa 
Agrícola de Porreres ha estat 
reconeguda amb el Premi de SIGFITO, 
premi al punt de recollida que més 
envasos reciclen a les Illes Baleares 
durant l’any agrícola.  
 
Aquest reconeixement posa de manifest 
no només el compromís de totes les 
Cooperatives amb el medi ambient, sinó 
també al que implica fer-ne un us 
sostenible i responsable dels productes 
fitosanitaris. Prova d’això es la gran 
quantitat de persones que passen per la 
formació de productes fitosanitaris i la 
implicació de les cooperatives amb 
l’assessorament a les explotacions dels 

seus socis.  
 
 
Hem de recordar que els punts SIGFITO 
no reben cap contraprestació i la seva 
instal·lació es voluntària per els 
establiments de venda de fitosanitaris, 
les cooperatives fan un gran servei al 
sector i a la societat en general.   
 
El premi va ser entregat al President de 
la Cooperativa, Antoni Martorell, per 
part del Conseller de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, Sr. Vicenç Vidal, amb 
presencia dels Directors General del seu 
equip, així com la Directora de Sigfito, 
Sra. Rocio Pastor, la Presidenta i 
Directora de Cooperatives 
Agroalimentàries de les Illes Balears.   
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05 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 de 11 empreses. 
  
El departament elabora un total de 15 
tancament d’exercicis comptables i 
elaboració de comptes anuals i memòria 
econòmica per a dipositar al Registre de 
Cooperatives, així com la confecció de 
20 impostos de societats.  
 

 
 
 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. 

Durant aquest any s’ha fet especial 
incidència amb el que ha suposat la 
creació del Grup Cooperatiu Farmers & 
co, i tots els tràmits legal per a 
constituir-ho.  

S’ha 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. 

També s’ha fet especial feina amb 
l’elaboració de l’esborrany de la Llei de 

Micro cooperatives de les Illes Balears, 
sobre tot per el impuls que pot suposar 
per a les Cooperatives d’Explotacions 
Comunitària de la Terra i per a que dins 
l’objecte social de les Cooperatives 
Agrària es puguin recollir aspecte con la 
cessió de treballadors de les 
cooperatives a les explotacions dels 
socis.  

 
Juntament amb el Departament 
Financer, aquest servei presta 
assistència a les assemblees dels seus 
socis, elaborant els ordres del dies, 
actes de les reunions i recull dels acord 
per poder elevar a públic, tots ells 
complint amb la normativa que recull la 
legislació Cooperativa.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 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 2018 hem donat servei 13 
empreses entre cooperatives, 
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 2018 hem donat servei a 15 
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.  
 
Des de Cooperatives agro-alimentàries 
oferim assessorament tècnic en distints 
tipus d’assegurances: automòbils, 
motocicletes, tractors, comerços, llar, 

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

 
 


