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EDITORIAL
Benvolguts/Benvolgudes,
Després d'un parèntesi, posem a la vostra disposició el segon
número del butlletí electrònic del Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. El motiu
d'aquest endarreriment, és per tot un seguit d'aconteixements
que han succeït al nostre Col·legi i que us relatem en aquesta
edició, i sobretot pel fet que en aquests moments ens trobem
dedicats a l'organització de les Jornades de Reflexió que el
nostre col·lectiu posa en marxa el 25 de març de 2010 i que
durant un periode de 2 mesos i mig pretenen posar en valor a
la nostra professió, al propi Col·legi i al mateix temps vincular
al col·lectiu amb els esdeveniments que es preveuen en el
marc de la PAC més enllà del 2020.
De totes aquestes jornades us anirem informant puntualment
en aquests propers dies, alhora que us demanarem la vostra
participació en les mateixes al llarg de tota la seva durada.
D'entrada, ben aviat rebreu un nou Info@agrícoles dedicat
monogràficament a informar-vos de les Jornades, a la vegada
que us avanço que s'està treballant per a que dins de la pàgina
web del Col·legi hi hagi un enllaç d'accés a les mateixes amb
tota la informació necessària.
Confiant en la vostra activa participació en aquestes jornades i
sol·licitant a la vegada la vostra implicació en els afers diaris
del Col·legi, els quals cada dia seran més complexos per la
nostra professió a causa de novetats com el Pla Bolonya o la
Llei Òmnibus..., aprofito l'avinentesa per a enviar-vos una
salutació ben cordial,
Ramon Lluís Lletjós i Castells
president@agricoles.org
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ACTUALITAT COL·LEGI

Tornar

CANVIS EN DETERMINATS PROVEÏDORS DE SERVEIS
El Col·legi de Catalunya ha canviat a Activa Mútua els serveis de mútua laboral per als
seus treballadors i la vigilància de la PRL.
El Col·legi també ha unificat els serveis externs per les assessories econòmica-fiscal i
laboral, contractant l'empresa "Unimeba assessors", d'aquesta manera també s'atendran
consultes particulars a través del Col·legi.
Per fer qualsevol consulta heu d'adreçar-vos a la vostra demarcació o a la Secretària
Tècnica del Col·legi, Montserrat Arbiol (secretaria_tecnica@agricoles.org).

PROTECCIÓ DE DADES
El Col·legi ha superat l'auditoria anual de protecció de dades, portada a terme per "Estudis
Jurídics". Així mateix, a través del Col·legi atendran les consultes sobre aquesta temàtica.

ENGINYCAT
El Col·legi ha entrat en contacte per oferir la nostra
col·laboració amb aquesta iniciativa que pretén impulsar el
coneixement de les enginyeries entre els estudiants de
secundària.
Per accedir a la web cliqueu aquí.

SUPORT A L'EDITORIAL CONJUNTA DELS DIARIS CATALANS
El Col·legi ha estat dels primers Col·legis en donar suport a l'editorial conjunta dels diaris
catalans on es defensa l'Estatut de Catalunya. Aquest fet ha comportat la felicitació del
President de la Generalitat al nostre Col·legi, pel suport donat a un procés que esdevé
massa larg.
Per accedir a l'editorial conjunta cliqueu aquí.
Per accedir al llistat d'adhesions cliqueu aquí.
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BENESTAR ANIMAL
El Col·legi, juntament amb el d'Agrònoms, ha aconseguit que els enginyers tècnics
agrícoles en explotacions agropecuàries que tinguin explotacions ramaderes o que es
dediquin al transport de bestiar, no hagin de fer el curs sobre el benestar animal.

ENTREVISTES AMB LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
(FMC) I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM).
El Col·legi s'ha entrevistat amb els responsables d'ambdues associacions municipalistes
per tal d'explicar-los-hi les tasques i les necessitats que tenen els ajuntaments dels serveis
que poden oferir-los-hi els Enginyers Agrícoles i comentar la nova legislació que afecta les
activitats i el paper que desenvoluparan tant tècnics com ajuntaments en la seva aplicació.
La visita en ambdós casos es va trobar profitosa per ambdues parts.
Federació de municipis de Catalunya:
http://www.fmcnet.org/
Associació Catalana de Municipis:
http://www.acm.cat

ENTREVISTA AMB LA FCAC
El Col·legi ha aprofitat l'esdeveniment que ha suposat el manifest cooperatiu de Soses per
tal de presentar-nos al nou president de la FCAC i debatre sobre diferents qüestions que
preocupen al sector agrícola, així com la d'estudiar possibles col·laboracions entre les dues
organitzacions.

CANVIS A LA WEB
Per tal de millorar la participació, s'ha creat un espai-enquesta per tal de recollir
directament l'opinió dels col·legiats, s'ha incorporat un àrea de links, recursos web, la
demarcació de Barcelona ha incorporat un espai de recerca professional i s'ha creat un
altre espai, "Jornades COETAC", on les demarcacions poden penjar les ponències de les
jornades que fan.
http://www.agricoles.org
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CANVIS EN EL VISAT-E
S’ha canviat la gestió de dades de diferents aspectes del formulari, així com la imatge,
dimensions i informació del segell de visat.

DECRET
El Col.legi ha organitzat jornades a nivell territorial per tal que el Servei de recursos
agraris del DAR expliques el contingut del DECRET 136/2009, d’1 de setembre,
d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions
ramaderes, en el que es basarà la gestió dels fems i els PGDR.

NOTÍCIES

Tornar

LLEI PARAIGÜES I LLEI ÒMNIBUS
L'Estat ha aprovat aquestes dues lleis per adaptar-se a la Directiva Europea de Serveis,
impulsant la Finestreta Única, incloent canvis innecessaris que afecten als Col·legis
Professionals, tal com són la obligatorietat de col·legiació i la de visats, perjudicant
greument la economia dels col·legis com la garantia que suposa per al ciutadà la labor de
control que exerceixen. Altres requeriments als col·legis són la de publicar de manera
obligatòria les dades professionals dels col·legiats i els tràmits electrònics de forma
universal. Des del Col·legi, juntament amb d'altres, estem treballant al respecte.
Llei òmnibus

Llei Paraigües

RESORGIMENT DE LA INTERCOL·LEGIAL?
Amb els auspicis del Banc de Sabadell Atlántico Professionals, s'ha convocat a tots els
col·legis professionals de Catalunya per tal de sentar bases per trobar sinèrgies comuns i
defensa dels interessos col·legials davant l'administració.
Arran d'aquesta trobada, s'ha mantingut contacte amb el Col·legi d'Enginyers Agrònoms i
el d'Enginyers Tècnics Forestals per tal de crear una "Mesa de l'Enginyeria Rural"
juntament amb els Enginyers de Foresta amb l'objectiu de treballar en comú tots aquells
temes i situacions que permetin visualitzar millor uns col·legis que sumen a Catalunya
5000 col·legiats.
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ACTIVITATS

Tornar

CONGRÉS A SANTANDER
El Col·legi va participar en el congrés sobre qualitat alimentària de Santander, mitjançant
l'aportació de degustacions cedides per Corporació Agroalimentària de Guissona, la
Federació de marques de qualitat i Bodegues Torres.
Així mateix Ramon Lletjós va moderar una de les taules rodones de l'event.
Per a més informació cliqueu aquí.

MANIFEST ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
Després de dues reunions i intens treball “on line” sobre el document redactat pel secretari
del nostre Col.legi, Francesc Xavier Vila, es va signar un manifest conjunt de la major part
d’Enginyeries Tècniques catalanes per tal de demanar l’accés directe a places A1 de
l’escalafó de l’Administració catalana. Com a cloenda d’aquesta activitat es va celebrar
una reunió d’alt nivell amb els responsables del Departament d’Administracions Públiques.
Aquestes reunions, donada la sintonia personal que ha sorgit entre els diferents presidents,
ha creat les bases necessàries per a la consecució de una "Mesa de l’Enginyeria Tècnica
Catalana", per tal de defensar interessos comuns.
Per accedir al Manifest cliqueu aquí.
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ÈXIT A SANT GALDERIC
Remarcable l'èxit d'assistència i l'encert de l'entorn i la bona organització que ha recaigut
en la demarcació de Barcelona per aquesta diada patronal.
Per accedir a la nota de premsa de l'acte cliqueu aquí.
Aquestes són algunes fotos de l'acte:

Durant l'acte, entrega a David
Coll, en agraïment per la seva
dedicació al Col·legi.

PIMEC
El Col·legi continua assistint a les reunions de PimecAgroalimentària, de la que en forma
part de la Junta de Govern.
Hem participat al programa PIMESTIC, auditoria tecnològica del nostre Col·legi.

ELECCIONS A LES DEMARCACIONS
Exceptuant la demarcació de Tortosa, aquest desembre passat s'han celebrat eleccions a
diferents càrrecs de Junta de Govern.
Per veure com queda l'organigrama de cada demarcació, cliqueu sobre el seu nom.
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Tortosa
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PROMOCIÓ DEL COL·LEGI

Tornar

ITeC (Institut Tecnològic de la Construcció)
El Col·legi, després d'una reunió amb el seu gerent, ha sol·licitat formalment entrar dins el
Patronat i gaudir dels serveis de suport que donen en l'àmbit de la construcció i l'urbanisme.
També s'han establert contactes amb els responsables del seu programa de certificació
APTO, per certificar el coneixement de les NTJ's per part de les empreses de jardineria.
Per accedir a la pàgina de l'ITeC cliqueu aquí.

CRESCA
Ens han inclòs com a col·laboradors i han incorporat al nostre logo a la seva web, per
accedir-hi cliqueu aquí.

PRESÈNCIA ALS MEDIS
- Articles a la Revista Rural (200.000 exemplars)
- Publicitat a la Revista Agroactivitat de la FCAC (40.000 exemplars)
- El Peródico: Presència a "L'expert respon"

VIDA SOCIAL

Tornar

CANVI DEFINITIU EN LA SECRETARIA TÈCNICA
Després de set mesos i escaigs, en Santi Llurba deixa el lloc que ocupava en funcions,
donant pas a la Montserrat Arbiol, companya especialitzada en paisatge i medi ambient,
que treballarà de dimarts a dijous com a Secretària Tècnica. Des d'aquestes línies desitjar-li
el major èxit en la seva funció.
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CONVENIS

Tornar

FRUITES BLANCH
A banda del conveni que tenim signat amb Fruites Blanch i del que us podeu informar a la
nostra web, hem cregut interessant anar firmant convenis amb diferents productors que
comercialitzen els seus productes per internet, tant com per donar suport a emprenedors
com per la possibilitat de comprar producte a millor preu. Això ens ha portat a estudiar un
conveni amb www.directedelcamp.cat, portal que aplega gratuïtament diferents productors
i que pot oferir descomptes per compra; i amb www.gastroteca.cat, portal que recull
productors, restauradors i punts de venda per tal de facilitar l'accés a aquestes plataformes
als nostres clients.

CAIXA D'ENGINYERS
Entitat financera que funciona d'acord amb les normatives de les cooperatives de crèdit, on
per gaudir de totes les avantatges t'hi has d'associar.
Per accedir a la seva pàgina web cliqueu aquí.

SIGNATURA AOC
El Col·legi ha fet un pas més per treballar en l'administració -e, firmant un conveni amb
l'Administració Oberta de Catalunya, entitat depenent de la Conselleria d'Administracions
Públiques, per tal d'evitar presentar en paper els projectes a les Administracions Associades.
Per més informació cliqueu aquí.
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OFERTES DE TREBALL

Tornar

Recordeu que a l’espai privat de la web s’actualitzen les ofertes de treball que es reben al
col.legi.
Així mateix, també es publiquen ofertes a https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

PARTICIPA!

Tornar

Si tens propostes a fer, comentaris sobre l’activitat del Col.legi, i de la professió, envia’ls a
president@agricoles.org et garantim que s’estudiaran i tindràs resposta.

REVISTA COETAC 2010

Tornar

Com cada any, des del Col·legi s'està començant a treballar en l'edició anual de la nostra
Revista, on posem gran part dels nostres esforços per a que la fem una part important de
nosaltres i continuem gaudint-la com en els darrers anys.
Donat que aquest any organitzem les Jornades COETAPAC 2010, la propera edició de la
Revista es centralitzarà en aquest tema, tot i així si algun col·legiat vol aportar algun
article, es valorarà la possibilitat d'incloure'l .
Si algú de vosaltres vol col·laborar de la manera que cregui adient, com aportant
fotografies del sector, donant la vostra opinió, o fins i tot voleu anunciar la vostra empresa
o coneixeu a algú que estigui interessat a fer-ho, poseu-vos en contacte amb el Col·legi al
telèfon 93.217.97.53 o al e-mail collegi@agricoles.org i pregunteu per Jesús García,
estudiarem les vostres propostes.

