Butlletí del CBPAE
Editat pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica · www.cbpae.org · Butlletí ·

febrer

2012

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Es convoca a tots els operadors inscrits al Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
que tindrà lloc:
• El dia 7 de MARÇ a les 19.00 h al centre BIT d’Inca, per a tots
els inscrits de Mallorca.
• El dia 6 de MARÇ a les 12.00 h a Sa Granja, Ctra. D’es Grau Km
1, per a tots els inscrits de Menorca
• El dia 8 de MARÇ a les 12.00 h a la seu del Consell Insular
d’Eivissa, per a tots els inscrits d’Eivissa i Formentera.
Amb el següent ordre del dia:
1. Resum d’activitats de l’any 2011.
2. Estat dels comptes al tancament de l’exercici 2011.
3. Situació actual del CBPAE. Pressupost 2012 i activitats previstes.
4. Estona dedicada a recordar Alícia Bauzà Van Slingerlandt i a
agraïr-li la feina feta per l’agricultura ecològica i pel CBPAE.
5. Precs i preguntes
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A la darrera assemblea, celebrada el mes de setembre de 2011, s’explicà que el CBPAE es trobava amb
una situació econòmica difícil i que calia aplicar una sèrie de mesures per fer-hi front. La resposta per
part del operadors davant les mesures que els afectaven més directament, ha estat molt bona, les baixes
del total de 670 operadors han estat poc més d’una vintena i en aquest darrer període hem rebut més de
trenta sol·licituds de nova incorporació.
El pesonal s’ha hagut de reduïr molt, tant pel que fa a les persones contractades que ha quedat reduït a
una tercera part, com al personal total efectiu dedicat a les tasques que ha de portar a terme el CBPAE,
que ha quedat a la meitat.
L’esforç fet per tots els operadors ha estat molt gros, però no podem oblidar que, donat que la quantitat
d’operadors ha augmentat i el personal s’ha reduït a la meitat, la càrrega de feina del personal s’ha vist
molt incrementada. S’ha hagut de deixar de fer determinades funcions, com ara les més relacionades
amb promoció, però el gruix de feina es manté.
Per tant, no sempre hi podrà haver un tècnic disponible per a l’emissió de certificacions o per resoldre
qüestions de forma immediata o quasi immediata. Seria recomanable sol·licitar les coses amb la màxima
antel·lació possible, per tal d’assegurar-se que els documents o tràmits podran estar fets dins termini.
Generalment, els matins, sempre hi ha algú a l’oficina, però és millor que telefoneu abans de desplaçarvos-hi, perquè a vegades no és possible.
Aquest mes de febrer s’ha iniciat el termini per a la presentació dels Ajuts PAC. Molts de vosaltres
actualitzareu la declaració, vos recordam que si s’han produït canvis els heu de comunicar al CBPAE.
Aquells inscrits que heu sol·licitat l’ajuda Agroambiental per a Agricultura Ecològica, haureu de passar per
l’oficina amb la documentació de la PAC de 2012, per a que poguem comprovar que la informació que
consta al CBPAE és correcta i poder emetre els certificats de conformitat que ens demana el FOGAIBA.
Els inscrits de Mallorca, telefonau abans a l’oficina per reservar hora per tal d’evitar que hageu d’esperar
moltes hores a que s’us pugui atendre. Els inscrits de Menorca, Eivissa i Formentera, podeu demanar a
la vostra delegació insular que remeti una còpia de la declaració PAC al CBPAE, des del FOGAIBA ja
s’els ha informat. Si teniu la còpia de la declaració PAC de 2011 i 2010 i no l’heu remesa al CBPAE,
també l’haurieu de dur.
Vos recordam també que heu de presentar les declaracions anuals de compres i vendes abans de dia 15
de març, que heu de mantenir el quadern d’explotació al dia i, en cas d’haver de fer servir llavor de
procedència no ecològica, sol·licitar el permís pertinent.

